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حضور زنان در صف اول مبارزه 
براي رهائي عليه جمهوري اسـالمـي   

در .  واقعيتي غير قابل انـكـار اسـت     
يكسال گذشته اعـتـراضـات زنـان و         
كشمكش عليـه حـجـاب اسـالمـي،          
شكسـت نـهـي از مـنـكـر اوبـاشـان                 
ــران               ــب ــردن ره ــروك ــي آب ــي، ب ــت دول
جمهوري اسالمي و گسترش مبارزه 
عليه اسيد پـاشـي، حضـورفـعـال در          
دانشــگــاهــهــا و در صــف مــقــدم              
مبارزات صنعتي نمونـه هـاي بـارز        
اين موج قدرتـمـنـد اسـت؛ زنـان در            

اســـالمـــي و        رژيـــمايـــران پشـــت       
 . مرتجعان را به ديوار چسبانده اند

 
ط است كه فعـالـيـن    يدر اين شرا

حزب کمونيست کـارگـري ايـران در          
خارج  از كشوربـه اسـتـقـبـال هشـت           
مارس ميروند و با شركت فعال خود 
در مجموعه بـرنـامـه هـاي زيـر در              
كشورهاي متفاوت چهره واقعي ايـن  
جبنش عظيـم و امـيـدبـخـش را بـه               
مردم جهان ميشنـاسـانـنـد و جـلـب           
حمايت بين المللي براي اين جنـبـش   

 . را سازمان ميدهند
 

ما از همه شما ميخواهيم كه با 
شركت وسيع و هـمـبـسـتـه خـود در             
برنامه هاي منتشره با مـا هـمـگـام         

 . باشيد
 

 : هلند
حق انتخاب و استقالل  - ايندهوفن

  -ه يافتتاحبرنامه شامل  -زنان 
خچه يان تاريک با بيخانم نرا جرکوو

کند يمارس برنامه را شروع م ۸ 
ي، يسپس فرشته مرادي و زهره بابا

در مورد حق انتخاب و استقالل 
کنند و جلسه يزنان سخنراني م

 رديگيگفت و شنود صورت م

 آدرس محل مراسم.
:Gemeenschapsehui-

Eindhoven- De Ronde - 
Tongelresestraat 14 . براي

اطالعات بيشتر ميتوانيد با زهره 
ا با ي ۰۶۳۳۹۵۳۱۸۷ ي يبابا

 ۰۶۴۶۴۲۴۳۸۶ فرشته مرادي 
com.hotmail@moradi_f  از

کننده برنامه در شهر کميته برگزار 

     ايندهوفن هلند تماس بگيريد

 
 : ايتاليا

به ابتكار سازمان روز ندا در 
ايتاليا، روز جهاني زن امسال با 

مجموعه برنامه هاي متنوع توجه 
ها را به زن ستيزي جريانات 

اسالمي و حکومت اسالمي ايران و 
در عين حال مبارزات زنان در اين 

برگزاري  چندين . کشورها جلب کند
برنامه نمايش فيلم ، سخنراني و 
بحث در مورد معضالت زنان و 

مبارزه زنان در کشورهاي اسالم زده 
و همچنين اهدا بورس تحصيلي ندا 

با حضور طاهر . به دو دانشجو
جعفرزاده مسئول کميته روز ندا و 

افسانه وحدت، نينا صادقي، والريا 
پالمبو شامل برنامه هاي زير 

 :هستند
مارس نمايش فيلـم   ٦   -   ونيس

ز و سخنراني در مورد جنبـش زنـان      
برنامه در سينمائـي   ۲۰:۴۵ ساعت 

در ونــيــز بــا نــمــايــش فـيــلــم شــروع             
مــيــشــود و بــعــد والــريــا پــالــمــبــو،          
ژورناليـسـت و نـويسـنـده در مـورد               

مـارس صـحـبـت          ۸ حقـوق زنـان و         
ميکند، افسـانـه وحـدت در مـورد             
حقوق زنان در خاورميانه و ايـران و        

 .نينا صادقي شعر خواني ميکند
مارس نمايش فيـلـم    ٧   –  ونيس

و سخنراني افسانه وحدت در مـورد    
جنبش زنان در ايران و خاورميانـه و    

 . شعرخواني نينا صادقي
نـمــايــش فــيــلــم       ۸ فـلــورانــس ـــ      

در مـورد ازدواج      "قدرت براي تغيير"
 . کودکان و سخنراني در ايـن مـورد        

ــي             ۹  مــارس حضــور در ســخــنــران
 افسانه وحدت در شهرداري فلورانس 

مـارس مـراسـم         ۰ ١ ــ     فلورانس
اهداي بورس تحصـيـلـي نـدا بـه دو            

نمـايـش فـيـلـم و اهـداي               -دانشجو 
دانشجو که  ۲ ندا به   بورس تحصيلي

  دانشـجـوي آمـاده تـز           ۲۰ ن       از ميا
انتخاب ميشوند و به آنها جايزه داده 

سخنران برنامه افسـانـه     .  خواهد شد
 وحدت

مـارس حضـور        ١١   -  فلورانس

در   -در برنامه تلويزيونـي ايـتـالـيـا          
برنامه مستقيم صبحگاهي تلويزون 

ساعت برنامه مستقيـم   ۲    -ايتاليا 
در مورد حقوق زنان و پاسـخـگـويـي     
به سواالت ببينندگـان ايـن بـرنـامـه          

 .تلويزيوني 
سالگرد روزنامه فمنيست رويـر    
  مــــــاريــــــا در ايــــــتــــــالــــــيــــــا             

مارس مريم نمازي در سـه   ٣١ ـ  ٢٧ 
شهر تورينو، جـنـوا و ايـمـوال جـزو              
سخنرانان اصلي اين كنـفـرانـس سـه       
روزه كه به مناسبت سالگـرد مـجلـه      
فـمـنــيـســت رويــو ايـتــالـيــاي و روز              

. جهاني زن برگزر ميشود مـيـبـاشـد    
بيشتر اينجا   رجـوع  براي اطالعات 

ــد؛           ــيــــــ ــنــــــ ex://http-كــــــ
-w p/u k.o r g.m u s l i m
/11/2014/uploads/content
-M a n i f e s t o-d e p l i a n t

pdf.0A%3C%Laicit 
 :  آلمان
مـارس در شـهـر           ۷ روز     -  کلن

کلن با نمايش فيلم و سـخـنـرانـي از         
طرف نهاد اکس مسلم برنامه اي در 

در ايـن    .  اين شهر بـرگـزار مـيـشـود         
بـرنـامـه فـيـلــم تـظـاهــرات زنـان در                 

در ايران با زيرنويس آلمـانـي    ۵۷ ٣ ۱ 
نشان داده ميشود و سـپـس مـيـنـا            
احدي، فتحيه نقيب زاده و نـازنـيـن          

در ايـن    .  برومند سخنراني ميکنـنـد  
برنامه همچنين خبرنگار تـلـويـزيـون     

مارتيـنـا کـاسـت        "  ار-د  -و"  سراسر 
يــک فــيــلــم از مــبــارزات زنــان در               
پاکستان نمايش داده و در مورد اين 

 . فيلم  سخنراني خواهد کرد
: محل و سـاعـت ايـن جـلـسـه               

مـارس در       ۷ روز شنبه    ۱۸ ساعت 
 :Wannبورگر هاوس چولشتـوک       

7 .03 .2015 18:00  Wo: 
Köln, Rosenzweigweg 3 

Bürgerhaus Zollstock 
 

  -انگلستان

بـه    –مارس    ٨ يكشنبه  - لندن
 –دعوت سازمان ناري ديـگـانـتـي         

جنبش زنان بـراي بـرابـري، عـدالـت            
اجتماعي و سكوالريسم روز جهانـي  

" صداي زنان بنگالي را بشنويم   " زن 
شب در شرق لنـدن   ٩ تا  ٥ از ساعت 

برنامه اي شامل گـروه كـر،  اجـراي          
موسيقي ، نمايش نقاشي، نمايش و 

و "  روح آمـازون   " بحث در مورد فيلم 
سخنراني مريم نمازي نمازي و گيتـا  
ــوان ضــرورت               ــن ــحــت ع ــال ت ســگ
پــيــشــرفــت بــا يــك بــرنــامــه بــراي              

 . سكوالريسم ميباشد
مـحـل بـرنـامـه در شـرق لـنـدن                 

Community & Brady Arts 
Hanbury  196 -192, Centre

Street, London, E1 5HU  
براي اطالعـات بـيـشـتـر بـا شـمـاره               

مــريــم     ٧٧١٩١٦٦٧٣١ ۰ تــلــفــن  
 .تماس بگيريدنمازي  
 

 : سوئد
پانل :  مارس ۶ ـ جمعه  استكهلم

تـحــت عــنــوان؛ بـدن زن، ايــن مــرز             
مـقـدس؛ پـانـل بـا شـرکـت نسـريــن                 
اسفندياري با بحث مقدمـاتـي؛ بـدن      

بدن جمعي؛ مهين عليپور با ,  فردي 
بحث مقدماتي ؛مالکيت دولتي بـر    
بدن زن؛ سـيـامـک بـهـاري بـا بـحـث               
مقدماتي ؛ پروسه ابزاري شـدن بـدن       
زن؛ و نمايشي توسط گروه تاتر فتنـه  
با عـنـوان؛ يـک تـولـد و تـفـاوتـهـا؛                     

ــكــان  ــان         :  م ــم ــت ــاخ ــار، س ــوري ــدب م
سنسوس طبقه چـهـارم، از سـاعـت           

ظهـرــ بـراي اطـالعـات          دازبع ۰ ٦:٣ 
ــور                   ــپ ــي ــل ــن ع ــي ــه ــا م ــشــتــر ب ــي ب

 .تماس بگيريد  ٧٧٧٧٣١٣ ۰ ٧ ۰ 
مـارس     ۸ يکـشـنـبـه         استكهلم

شــرکــت در تــظــاهــرات بــزرگ روز            
بـعـدازظـهـر از          ٣ جهاني زن ساعت 

ــورت             ــم بصـ ــالـ ــودرمـ ــدان سـ ــيـ مـ
. راهپيمائي بطرف ميدان مدبـوريـار  

براي اطالعات بـيـشـتـر بـا مـهـيـن               
تـمـاس         ٧٧٧٧٣١٣ ۰ ٧ ۰ عليپور   
 .بگيريد
 

مـارس ـ       ١٣ ـ جمـعـه      استكهلم
قــهــرمــانــان دنــيــاي امــروز، چــرا و           
چگونه؟ در رابطه با انتخاب مـهـيـن    

؛ . عليپور بعنوان قهرمان روز سـوئـد    
ــكــان  ــان         :  م ــم ــت ــاخ ــار، س ــوري ــدب م

سنسوس طبقه چـهـارم، از سـاعـت           
بعدازظهر ـ  بـراي اطـالعـات       ۰ ٦:٣ 

ــور                   ــپ ــي ــل ــن ع ــي ــه ــا م ــشــتــر ب ــي ب
 .تماس بگيريد  ٧٧٧٧٣١٣ ۰ ٧ ۰ 

 
مـارس     ١٥ ـ سه شنبه  استكهلم

ــ رفـتـن بـه اسـتـوديـوم ورزشـي در                   
استكهلم و اعتراض به ممـنـوعـيـت     
ورود زنان به استوديومهاي ورزشـي    

ــان   -در ايــران        مــدبــوريــار،   :  مــك
ساختمان سنسوس طبقه چهـارم، از    

بـراي     –بـعـدازظـهـر        ۰ ٦:٣ ساعت 
اطالعات بيشتر با مهين عـلـيـپـور       

 .تماس بگيريد  ٧٧٧٧٣١٣ ۰ ٧ ۰ 

 
مـارس      ٢٧ ــ جـمـعـه          استكهلم

جشن زن روز با شادي نوروز ـ رقص، 
: مـكـان  .  دي جـي و مـوسـقـي زنـده           

مدبوريار، ساختمان سنسوس طبقـه  
بعداظـهـر ـ       ۰ ٦:٣ چهارم، از ساعت 

براي اطالعات بـيـشـتـر بـا مـهـيـن               
تـمـاس         ٧٧٧٧٣١٣ ۰ ٧ ۰ عليپور   
 .بگيريد

تـــظـــاهـــرات و      -  گــوتـــنـــبـــرگ 
ــي روز           ــاي ــم ــي ــپ ــارس در       ۸ راه م

 ۸ گوتنـبـرگ بـه فـراخـوان کـمـيـتـه                  
مـارس مــتـشــکــل از دهــهـا حــزب            
 سياسي و سازمان مدافع حقوق زنان

ــمـــع ســـاعـــت          . در     ۳۰:۱۴ تـــجـ
يوتاپالتسن و سـپـس راهـپـيـمـايـي              

بـراي  .  بطرف ميدان گـوسـتـاوآدولـف    
ــر بــا تــلــفــن                    ــيــشــت اطــالعــات ب

 . تماس بگيريد  ٨٥٤٤٥٢٩ ۰ ٧ ۰ 
 

 : نروژ
حضور در راهـپـيـمـايـي         -اسلو 

ــه دعــوت               ــزرگ هشــت مــارس ب ب
سازمانهاي مدافع حقوق زن در ايـن    

. کشور و راهپيمايي بطرف پارلمان   
مارس بعد از راه  ٨ به دعوت كميته 

پيمائي برنامه جشن روز جهانـي زن    
 در مـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــان                    
A n t i r s i s t i s k s e n t e r , 
Storgata 25, 0184 Oslo    

 .  برگزار ميشود

 
 :کانادا

به   -مارس  ٧ شنبه    - ونکوور 
دعوت سازمان دفاع از حقـوق زنـان     

و حـزب    )  عليه تـبـعـيـض      ( در ايران 
كمونيست كارگري برنامه اي شامـل  
خـــوش آمـــدگـــوئـــي و جشـــن در              
کاميونتي سنتر استراتکونا شـمـاره     

.  خيابان کي فر برگزار ميشـود  ۶۰۱ 
Strathcona Community 

, Vancouverin   Centre
British Columbia 

براي اطالعات بيشتر با شـمـاره   
ــن      ــف ــل ــاس     ٤٧٢٧٨٩٨٦ ۰ ٦ ت ــم ت
 . بگيريد

ـ راهپيمايي روز جـهـانـي     تورنتو
مارس ـ گردهمايي اوسـي     ٧ زن روز 

، شــروع   ١١ ادوتــورويــم از ســاعــت       
بـعـدازظـهـر        ١ راهپيمايـي سـاعـت        

252 Bloor Street West, 
Toronto.      براي اطالعات بيـشـتـر

 ٤١٦٤٧١٧١٣٨ با شـمـاره تـلـفـن          
 . تماس بگيريد

 
تشکيالت خارج کشور حزب 

 کمونيست کارگري ايران

  ١٥ ۰ ٢ مارس 
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 3 ۵۹۸شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

يک وجه پر شور تجمعات دهـهـا   
اسفنـد   ١٠ هزار نفره معلمان در روز 

که در دهها شهر کشور برگـزار شـد،     
حضور فعالين کارگري، جـمـعـي از        
کارگران پااليشگاه تـهـران و بـرخـي         
مراکز ديگر، دانشجويان، پرستاران، 
بازنشستگان و مـحـصـلـيـن بـرخـي            

اينـهـا   .  مدارس در اين تجمعات بود
آمده بودند که همبستگي خود را بـا  

شايد ابعاد اين .  معلمان اعالم کنند
همبستگي گسترده نباشد امـا ايـن       
يک اتفاق مهم است و رونـدي اسـت       
که آغاز شده و بايـد تـالش کـرد تـا           

  .هرچه بيشتر گسترده شود
 

ــصــاب و                 ــع و اعــت ــجــم ــر ت ه
اعتراضي بـايـد بـا حـمـايـت سـايـر                 
ــده و                ــالکشــي ــهــاي مــردم ب ــروه گ

براي اين بـايـد     .  ستمديده روبرو شود
بــايــد هــمــه دلســوزان       .  تــالش کــرد  

جنبش هاي حق طلبانه تالش کنند، 
قانع کـنـنـد، بـراي حـمـايـت از هـر                   
اعتراضي راه مناسب را پيدا کـنـنـد    

 .و سازماندهي کنند

همبستگي، هـم بـالفـاصـلـه بـه           
تقويت اعـتـراضـات جـاري مـنـجـر              
مـيـشـود و هـم راه اعـتـصـابـات و                   
اعــتــراضــات ســراســري را بــراي               
تعرضات قدرتمند علـيـه حـکـومـت        
فراهـم مـيـکـنـد و نـهـايـتـا اتـحـاد                    
سراسري مردم است که در شکل يک 
انقالب قدرت حـکـومـت را در هـم             

تــحــصــن هــمــســران و      .  مــيــشــکــنــد
اعضاي خانواده هاي کارگران معدن 

بافق در شهر هم زمان با اعـتـصـاب    
کارگران معدن نمونـه درخشـانـي از        
هــمــراهــي بــا مــبــارزات کــارگــران          
اعتصابي بود و نـقـش مـهـمـي در              
تداوم اعتـصـاب و تـقـويـت روحـيـه              
کارگران اعتصابي، رسانـه اي شـدن       
آن، چند برابر شدن فشار به حکومت 
و شکل گيري همبستگي در سـطـح       

در واقـع تـحـصـن         .  شهر بافق داشت
خانواده ها در مـرکـز شـهـر بـه پـل                 
ارتباطي ميان مردم شهر و کارگـران  
معدن تبديل شد و حکومت مجبـور  
شد ظرف چندروز کارگران دستگـيـر   

نمونه ديگر حضـور  .  شده را آزاد کند
همسران کارگران کنتورسـازي شـهـر      
البرز در اسـتـان قـزويـن در تـجـمـع                
اعتراضي کارگران در کـارخـانـه در          

اسفند بود و کارفرما هـمـان    ١٣ روز 
روز دو مــاه حـقــوق مــعـوقـه را بــه                

حضـور  .  حساب کارگران واريـز کـرد    
اقشار مختلف مردم در تـجـمـعـات         
معلمان نيز هم به راديکال تـر شـدن       
حرکت و شـور و شـوق مـبـارزاتـي                 

 . بيشتر تبديل گرديد
 

 هيچ مبارزه اي نبايد تنها بماند 
اسفـنـد نـقـطـه عـطـفـي در                ١٠ 

بـايـد هـمـه       .  تحکيم همبستگي بـود 
فعالين و رهبران اعتراضـات عـلـيـه       
اســتــثــمــار و نــابــرابــري و ظــلــم و               
بيحقوقي، تـالش کـنـنـد کـه هـيـچ                

معلمان بـايـد   .  مبارزه اي تنها نماند
از کارگران و کارگران از پرستـاران و    
پرستاران از دانشجويان و همه آنـهـا     

از نوشـتـن   .  از يکديگر حمايت کنند
طومارهاي حمايتي از يک مبارزه تا 
تـالش بــراي مـنــعـکـس کـردن ايــن              
مبارزات در مدياي اجتماعي و هـر    
شکل ممکن ديـگـر، از دادن پـيـام             
هــاي هــمــبــســتــگــي تــا اعــتــصــاب        
حمـايـتـي هـر جـا و هـر زمـان کـه                     
امکانپذير است، از ايجاد کميته ها 
و کــانــون هــاي هــمــبــســتــگــي بــا              
مبارزات و بويژه شرکت در تجمعات 
اعـتـراضــي و دهـهــا شــکـل ديـگــر              
ميتوان مبارزات جـاري را تـقـويـت         

زندانيان سياسـي در سـالـهـاي         . کرد
گذشته الگوي خوب و در عين حـال    
ــايــت از                   ــانــه اي در حــم ــجــاع ش
اعتراضات مختلف و عليه جنايات 
مختلف حکومت از خود نشان داده   

 . اند
 

ــردم ايــــران               ــت مــ ــريــ ــثــ اکــ
. همسرنوشتي عميقي بـا هـم دارنـد       

دشــمــن مشــتــرک و خــواســت هــاي          
در زمينـه مسـائـل      .  مشترکي دارند

اقتصادي تا سياسي و اجتمـاعـي و     
فرهنگي، در زمينه آلـودگـي هـوا و        
محيط زيست تا سيسـتـم قضـائـي،       
در زمينه آزادي هاي سياسي و هزار 
مســالــه ديــگــر و در يــک کــالم در              
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســالمــي و        
سـاخــتــن جــامــعـه اي انســانــي هــم            

اين همسرنوشتـي  .  سرنوشت هستند
را هــمــيــن امــروز بــايــد در هــمــه                
مبارزات نشان داد، هر مبارزه اي را 

 . مال خود دانست و به آن کمک کرد

حکومت بـيـشـتـريـن تـالش را             
ميکند که مردم را از هم جدا کـنـد،     
مبارزه هر بخـش را بـه مـبـارزه اي             
محدود به تعدادي معين و مـبـارزه       
اي مـربــوط بـه يـک صــنـف خــاص               
تبديل کند تا هم راحت تر سـرکـوب     
کند يا بيجواب بگذارد و هـم جـلـو          
اتحاد و همبسـتـگـي هـاي بـزرگـتـر            

مـبـارزه بـراي      .  ميان مردم را بگيرد
افزايش دستمزد يکي از ايـن مـوارد     

کارگر و مـعـلـم و پـرسـتـار و             .  است
ــدان              ــخــش عــظــيــمــي از کــارمــن ب
حـقــوقشــان زيـر خــط فـقــر اســت و              
افزايش دستمزد خـواسـت مشـتـرک         
همه آنها است اما حکومت تصميـم  
درمورد دستـمـزد هـر بـخـش را بـه               
ارگان هاي مختلفي سپرده اسـت تـا     
هر کدام را به ارگـانـهـاي مـخـتـلـف            
ارجاع دهد و مبارزه آنها را پراکـنـده   

در درون هر کدام از اين بـخـش   .  کند
ها نيز انواع شـکـاف هـا را ايـجـاد            
کرده است تا تفرقه را دامـن بـزنـد و        

در شـرکـت     .  مانع اتحاد آنـهـا شـود       
نـفـت اســم بـخــشـي از کـارگـران را                 
کارمند نامگذاري کرده و در ايـران        
خودرو کارگر بخش تـولـيـد و غـيـر            
توليد و در ميان معلمان و پرستاران 
يا بازنشستگان انواع و اقسام دستـه  
بندي ها را ايجاد کرده اسـت تـا بـا          
ــعــضــا               ايــجــاد شــکــاف و حــتــي ب
خصــومــت مــيــان آنــهــا مــانـــع                 

فـعـالـيـن و       .  يکپارچگي آنـهـا شـود     
پيشروان ايـن بـخـش هـا بـايـد ايـن                
موانع را خنثي کنند، عليه هـر نـوع     
مانع ذهني و عملي ميان همـکـاران   
خود مبارزه کنند و يکـپـارچـگـي را       

امروز بـويـژه بـايـد بـر          .  تقويت کنند
همـبـسـتـگـي در دو عـرصـه مـهـم                  

 : مبارزاتي تاکيد ويژه اي گذاشت
ــان و                    ــوق زنـ ــاع از حـــقـ دفـ
همبستگي با جنبش رهائي زن کـه      
يک رکن مهم مبارزه عليه حکومـت  
و بــنــيــادهــاي آن اســت و دفــاع از              

ــزايــش             ــراي اف ــبــش کــارگــري ب جــن
نيمي از جامعـه را از هـر         .  دستمزد

نوع حقي، از حقوق اقتصادي ماننـد  
حق بيمه و بازنشستگي و حق کار و   
يا دستمزد برابر تا حقوق اجتـمـاعـي    
مانند حـق بـرابـر در امـر ازدواج و               
طالق و سرپرستي کودکـان و غـيـره        
محروم کرده اند تا عـمـال نـيـمـي از          
ــعــال در                  جــامــعــه را از حضــور ف
اعتراضات حول دستمزد و بـيـمـه و        
بازنشستگي و خيلي مسائل ديـگـر     
مانع شوند و با اينکار کل جامعه را 
در فــقــر و مــحــرومــيــت و عــقــب               

در زمــيــنــه   .  مــانــدگــي نــگــهــدارنــد   
دستمزد نيز بويژه در هـمـيـن هـفـتـه           
هاي گذشته پرستـاران، مـعـلـمـان و          
ــران خــودرو و مــراکــز              کــارگــران اي
مــخــتــلــف کــارگــري حــول افــزايــش         
دستمزد پا به ميدان مبارزه گذاشتـه  
و مبارزه در اين عرصه از هـمـيـشـه       

 . گسترده تر است
 

اعالم همبستگي با خواست هـا  
و مبارزات بـخـش هـاي مـخـتـلـف              
جامعه و افشاگري عـلـيـه دسـيـسـه           
هاي طبقه حاکم براي پراکنده کـردن    
مردم و مـبـارزات و خـواسـت هـاي            
آنها يـک رکـن مـهـم مـبـارزه بـراي                  

تشـکـل   .  تقويت اعـتـراضـات اسـت        
هاي کارگري، تشکل هاي سـراسـري   
و محلـي مـعـلـمـان يـا پـرسـتـاران،                
دانشجويان دانشگاههاي مختـلـف،   
جمع ها و نهادهاي مختلف مربـوط  
به زنان ميتوانند نقش ويژه اي در از   
بين بردن شکاف ها و دامن زدن بـه      

 . جنبش همبستگي ايفا کنند
اسـفـنـد قـدم عـمـلـي             ١٠ تجمع 

بزرگي در جهت نفي اين جدائـي هـا     
بود و جا دارد صـمـيـمـانـه از هـمـه              
کساني که اين تجمعات را سـازمـان   
دادند و از همه فعاليني که در ايجاد 
اين همبستگي نقش آفريدند عميـقـا   

 . *قدرداني کرد
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 اصغر کريمي 

طبق خبري که به ما رسـيـده اسـت      
اســفــنــدمــاه هــمــزمــان بــا         ١٠ امــروز   

تظاهرات بـزرگ مـعـلـمـان در سـراسـر              
کشور، کارگران بازنشسـتـه ذوب آهـن        
اصفهان نيز دست به تجمع اعـتـراضـي      

اين تجمع که در خـيـابـان نشـاط       .  زدند
اين شهر برگزار شد در اعتـراض بـه دو       

 . ماه تعويق حقوق و عيدي سال بود
 

کارگران بازنشسـتـه ذوب آهـن در          
سالهاي اخيـر بـطـور مـداوم دسـت بـه               
تجمعات اعتراضي زده انـد تـا حـقـوق         
معوقه خود را دريافت کنند و هـر بـار       
با تجمع خود موفق شده انـد يـکـي دو        
ماه حقوق معوقه را از حلقوم مقامـات  

 . بيرون بکشند
 حزب کمونيست کارگري ايران

مارس  ١ ، ١٣٩٣ اسفند  ١٠ 
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در هر جا که پا گذاشته اند در هر کشوري که زندگي کـرده  
اند، در هر کنفرانس و يا برنامه تلويزيوني و در هر رسـانـه   
اي که حضور يافته اند، صداي شما زنان آزاده ايران، زنـان    
مدرن، حق طلب و انساندوست را نمايندگي کرده انـد، بـا       
صداي بلند عليه حـجـاب اسـالمـي حـرف زده و در هـر                     
سنگري عليه نسبيت فرهنگي جنگيده اند، ايـنـهـا چـهـره        
هاي محبوب در کشورهـاي خـود و یـا در سـطـح بـيـن                    
المللي هستند چرا که بي قيد و شرط از آزادي زنـان دفـاع     

 . کرده و شما زنان ايران را با تمام وجود نمايندگي کرده اند
امسال هشت مارس روز جهاني زن اين چـهـره هـا در        
سراسر جهـان  صـداي دادخـواهـي و مـبـارزه جـانـانـه و                        
شجاعانه شما عليه جمهوری اسالمی را در دنيا منعکس 

 . خواهند کرد
به استقبال هشت مارس ميرويم و صـداي زنـانـي را            
منعکس ميکنيم که به دخالت اسالم و مذهب در زندگـي  

خود نه گفته و خـواهـان بـرابـري مـطـلـق و آزادي و رفـاه                     
 . هستند
 

 زنده باد هشت مارس روز جهاني زن 
 زنده باد جنبش برابري طلبانه زنان 

زنده باد رهبران آزاده و شجاع زنان در ايران و 
 در سراسر جهان 

 : مارس  ۸ لينک برنامه ها به مناسبت 
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همه جا بـه حـرکـت درآيـيـم، جشـن               
بگيريم، در مـدرسـه و دانشـگـاه و               
کارخانه و بيمارستان و در همه جا از 

. برابري کامل زن و مرد دفاع کـنـيـم   
روز جهاني زن روز بشريـت مـدرن و       
امروزي در برابر واپـس مـانـدگـي و           

ايـن روز،    .  عقبگرد و تـوحـش اسـت     
ــهــايــي اســت کــه               روز هــمــه انســان
ميخواهنـد جـامـعـه انسـانـي را از               
دوران تـوحـش بـراي هـمـيـشـه جــدا                

در روز هشـت مـارس زن و               . کننـد 
مرد، معلـم و پـرسـتـار و کـارگـر و                 
معلم و دانشجو به حرکت در آيـيـم،       
فرياد بزنيم، از حقوق انسـانـي مـان،      
از حقوق کودکانمان، از حق تحصيل 
دخــتــرانــمــان، از شــادي و بــازي و             
اشتغال و احترام و امـنـيـت و آزادي        

 . براي همه هم نوعانمان دفاع کنيم

 
اعالم کنيم که ما براي عقايد و   
جنبشهاي متعفـنـي کـه تـوهـيـن و             
تحقير زنان اصولشان اسـت احـتـرام        

جاي اين سـنـتـهـا در         .  قائل نيستيم
ــه دان اســـت        ــالـ ــراي     .  زبـ ــروز بـ امـ

هيچکس مشکل نيست که بـفـهـمـد     
مگر اينـکـه   .  زن و مرد با هم برابرند

 . سودي از نفهميدن عايدش شود
مــا مــردم بــا دفــاع از بــرابــري            
کامـل زن و مـرد در تـمـام شـئـون                   
اجتماعي به همه ايـن جـنـبـشـهـا و             
سنتهاي ضد انسانـي قـاطـعـانـه نـه           

 . ميگوييم
 

زنده باد هشت مارس زنده 
 باد آزادي و برابري 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

!ه=� �	رس روز ه�/ �	��      
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اعتراضات هزاران نفره مـعـلـمـان     
در دهم اسفند سـرفصـل جـديـدي در           

ايـن  .  مبارزات آنان و کل جامعه بـود   
تجمع در حـالـي صـورت گـرفـت کـه               
قــبــل از آن کــارگــران، پــرســتــاران و             
بازنشسـتـگـان بـا خـواسـت افـزايـش               

ايـن  .  حقوقها به اعتراض برخـاسـتـنـد    
مبارزات را خواست مشترک افـزايـش   
دستمزدها بـه هـم پـيـونـد مـيـداد و                  
ابعاد اجتماعي اعتراض مـيـلـيـونـهـا       
کارگر، معلم، پرستـار عـلـيـه فـقـر و             
گراني و دستمزدهاي زير خط فـقـر را       

اين را در پالکـاردي کـه     .  بيان ميکرد
معلمان بدست گرفته بـودنـد و در آن         

خط فقر سه ميليـون  : " نوشته شده بود
و پـانصـد هـزار، حـقـوق مـعـلـم يـک                  

تشـکـل      ٦ ، در بند بـيـانـيـه         " ميليون
کــارگــري بــر ســر خــواســت افــزايــش           
دســتــمــزدهــا، در شــعــار اعــتــراضــي        

اسـفـنـد مـقـابـل            ٥ کارگراني کـه در      
مجلس تجمع کردند و يـک خـواسـت          
مهم آنان پر شدن فاصله خـط فـقـر و          
دستمزد کارگـران و نـيـز در طـومـار              
اعتراضي بازنشستـگـان، بـا هـمـيـن           

اين خواست در   .  مضمون ميتوان ديد
پيامهاي همـبـسـتـگـي از مـبـارزات            
معلمان از سوي کارگران و نهادهـايـي   
اجتماعي چون کانون نـويسـنـدگـان و         
در پيوستن جمع هـايـي از کـارگـران،         
پـــرســـتـــاران، دانشـــجـــويـــان بـــا               
پالکاردهايي که همبستـگـي شـان را        
با معلمـان اعـالم مـيـداشـت، وجـود             

و ايـن مـجـمـوعـه حـکـايـت از               .  دارد
ابعاد اجتمـاعـي ايـن اعـتـراضـات و             
جلو آمدن موجي از مـبـارزه بـر سـر             

 . زندگي و معيشت دارد
اعـتــراضــات مــعــلــمـان در دهــم         
اسفند پرشور و گسترده بود و به سـهـم   
خودم به آنان تبريک ميگويم و دسـت      
ــه در                 ــرضــي را ک ــمــان مــعــت ــل مــع
پيشاپيش اين مبارزات قرار داشتـنـد   

 .را بگرمي ميفشارم
مبارزات معلمان در ده اسفند و    

ابعاد گستـرده و سـراسـري آن بـطـور              
واقعي به نقطه امـيـدي در دل مـردم            

بـنـا بـه گـزارشـي          .  تبديل شـده اسـت      
 ٥٦ گفته ميشود اين اعتراضـات در      

شهر برپا شد که تنـهـا عـکـس هـا و            
. گزارشات نيمي از آن رسـانـه اي شـد       

اعتراضات مـعـلـمـان بـطـور واقـعـي               
تاثير مهمي در تـغـيـيـر تـوازن قـواي           
. سيـاسـي جـامـعـه خـواهـد گـذاشـت               

بدنبال اين حرکـت بـزرگ اعـتـراضـي          
امــروز گــفــتــمــان هــا ايــنــســت کــه              
همانطور کـه مـعـلـمـان هـزاران نـفـره               
بيرون آمدند و خواستهايشان را طلـب  
کردند، ما بيکاران، ما کارگـران، مـا     
پرستاران، مـا بـازنشـسـتـگـان و مـا              
مردم بي تامين ميتوانيم به خـيـايـان      
بيائيم و حـق و حـقـوقـمـان را طـلـب                

اعتراضات معلمان حکايت از   .  کنيم
فضاي سياسي پر جنب و جـوشـي در       
جــامــعــه دارد کــه نــويــد بــخــش                   

 .اعتصابات سراسري کارگري است
 خواستهاي معلمان کدامست

معلمان به حقوق هـاي چـنـد بـار         
زير خط فقر خود معترضند و در قـدم  
اول خواستار پر شدن فاصله خط فـقـر     

مـعـلـمـان       . با حقوقهـايشـان هسـتـنـد       
خــواســتــار کــاهــش فشــار کــاري در           
مدارس هستند و از جمله  ميگويـنـد   
که حداکثر تـعـداد دانـش آمـوزان در           

نفر باشد تـا   ٢٥ کالسهاي درسي بايد 
هم استاندارد آموزش بـاال رود و هـم          
معلمان حق التدريسي که سالـهـاسـت    
با کمـتـريـن حـقـوق بـه کـار تـدريـس                  
اشتغال دارند، به استخدام آمـوزش و      

مــعــلــمــان     .  پــرورش در بــيــايــنــد          
خواستهايي چـون ايـجـاد تسـهـيـالت           
براي تامين مسکن و بيـمـه درمـانـي       

معلمان خواستار برداشتن هـر  .  دارند 
گونه سانسور و خـفـقـان از مـحـيـط               
هــاي آمــوزشــي و آزادي مــعــلــمــان            

ــنــد       ــدانــي هســت ــن يــکــي از         .  زن اي
شعارهاي مـعـلـمـان در اعـتـراضـات            

مـعـلـم زنـدانـي آزاد          " دهم اسفند بود   
بايد گردد، زنداني سياسي آزاد بـايـد       

در هــمــيــن تــظــاهــرات       ".  گــردد بــود  
تــعــدادي در تــهــران و کــردســتــان و             
خوزستان دسـتـگـيـر شـدنـد کـه يـک                 
خواست مـعـلـمـان آزادي فـوري ايـن               
دستگير شدگـان اسـت و در هـمـيـن              
فاصله هشت نفر از دستگيـر شـدگـان      

خـالـصـه کـالم       .  تهران آزاد شـده انـد        

اينکه  معلمان  خواستار يک آمـوزش  
 . و پرورش مدرن و انساني هستند

اعتراضات معلمان پايان نيافـتـه   
معلمان قـرار و مـدار هـمـيـن              .  است

هفـتـه را گـذاشـتـه انـد و ايـن را در                      
. تظاهرات دهم اسفند اعالم داشـتـنـد   

اما اعالم قطعي آن بستگي به تـدارک  
عــمــلــي آن بــراي حــرکــت ســراســري            

ضمن اينکه معلمـان از    .  ديگري دارد
ارديـبـهـشـت يـعـنـي روز               ١٢ و    ١١ 

جهاني کارگر و روز مـعـلـم بـعـنـوان               
ــاتـــوم بـــراي              ــيـــمـ ــتـ فـــرصـــت و اولـ
پاسخگويي به خواستهـايشـان سـخـن       

نکته مهم ايـنـجـاسـت کـه        .  ميگويند
ــيــت                 ــع ــوق ــان در م ــم ــعــل ــروز م ام

تجربه خـوبـي   .  قدرتمندتري قرار دارند
از سازماندهي اعتراضي سـراسـري و     
کمک گرفتـن از مـديـاي اجـتـمـاعـي              

در .  براي بسـيـج نـيـروي خـود دارنـد              
جريان اعتراضات همين مـدت خـود       
معلمان معترض بار ديگر هـمـديـگـر       
را پيدا کرده اند و همـه ايـنـهـا نـقـطـه            
قوتهائيست کـه بـه تـداوم مـبـارزات            
آنان و پيگيري خواستهـايشـان کـمـک       

امروز همه توجه هـا بسـوي     .  ميکنند
معلمان است و زمينه جلب بيشتـريـن   
همبستگي اجتماعي از مـبـارزات و       
خواستهـاي مـعـلـمـان وجـود دارد و               

 . نبايد فرصت را از دست داد
مــبــارزات مــعــلــمــان و عــکــس         

 العمل حکومت
قدرت مبارزات مـعـلـمـان را در           
عکس العمل سراسيمه حـکـومـت بـه       

يـکـروز بـعـد از         .  روشني ميتوان ديـد 
تجمع اعتراضي معلمان مـجـلـس بـا       
دستپاچگي تمام بودجه اي به مـيـزان     
يک ميليارد تـومـان بـابـت پـرداخـت             

امــا .  مــعــوقــات آنــان تصــويــب کــرد       
حرف اول معلمان پر شدن فاصله خـط  
فقر با سطح نازل حقوق آنان به عـنـوان   

 . اولين گام است
نـمــونــه ديـگــر از هـمــيــن دســت            

اصغر فاني وزير آمـوزش     سخنان علي
و پرورش دولت روحاني در رابـطـه بـا        

ايـن  .  اليحه رتبه بندي معلمـان اسـت    
" بسـتـه حـمـايـتـي        " طرح ظـاهـرا يـک        

وزارت آموزش و پرورش و مشـتـمـل        

است و از شهريـور مـاه     "  هفت برنامه" 
مورد بحث اسـت و االن کـه سـمـبـه                
معلمان پر زور شده قرار اسـت دوبـاره     

اما حـاصـلـش چـيـزي        .  به بحث درآيد
جــز دنــبــال نــخــود ســيــاه فــرســتــادن           
معلمان و تالش براي منحـرف کـردن     
ــش               ــزاي ــي اف ــان از خــواســت اصــل آن

 .  مستقيم سطح حقوقها نيست
جالب ايـنـجـاسـت کـه فـانـي در                
پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا و ايـنـکـه    
گويا مديران آموزش و پرورش بيشتـر  

هـمـه   : " هستند، مـيـگـويـد      "  سياسي" 
انتصاباتي که در آمـوزش و پـرورش         

شـود بـا اسـتـعـالم وزارت               انجام مـي 
اطالعات از طريق حراست آموزش و   
پرورش صورت گرفته و من اين ادعـا  
را که آموزش و پرورش سياسـي شـده     

ــا                  را رد مــي      ــا ب ــه م ــم چــرا ک ــن ک
اســتــعــالمــات وزارت اطــالعــات             

 .".دهيم انتصابات خود را انجام مي
ايــن گــفــتــه فــانــي و انــتــصــاب            
مديران آنهم با فيلتر حـراسـت، يـکـي         
از مـوضـوعـات اعـتـراض مـعـلـمـان              

و نفس اين گفتگو بيش از هـر      .  است
چيز نشانگر ابعاد سياسـي مـبـارزات      
معلمان و وحشت حکومت از ابـعـاد       

 . اجتماعي مبارزات آنانست

 نقطه قدرت ها
يــک نــقــطــه قــدرت اعــتــراضــات        
معلمـان ابـعـاد سـراسـري آنسـت کـه                
. براي کـل جـامـعـه يـک الـگـو اسـت                

مـــعـــلـــمـــان بـــارهـــا و بـــارهـــا در              
اعــتــراضــاتشــان الــگــوي خــوبــي از          
اعتصابات و تـجـمـعـات اعـتـراضـي            

تــفــاوت .  ســراســري بــدســت داده انــد       
امروز ايـنـجـاسـت کـه ابـزار مـديـاي               
اجتماعي ابعاد گسترده تـري بـه امـر        
سازمانيـابـي اعـتـراضـات سـراسـري             

بـايـد از اعـتـراضـات          .  آنان داده است
 .معلمان آموخت

معـلـمـان ابـتـدا در دوم اسـفـنـد                 
دست به اعتصابات اخطـاري زدنـد و       
بعد بـراي دهـم اسـفـنـد فـراخـوان بـه                 

خواستار اجازه بـرگـزاري   .  تجمع دادند
تجـمـع شـدنـد، امـا عـزمشـان بـراي                 
برپايي اين تجمـع جـزم بـود و اعـالم             
کردند که منتطر اجازه نـمـيـشـونـد و          
برپايي اجتماعات را حق مسلـم خـود     
ميدانند و در روز موعد اجـتـمـاعـات     

معلمان از طـريـق     .  خود را برپا کردند
سايـت هـاي خـبـري و شـبـکـه هـاي                   
اجتماعي خـود در وايـبـر و مـديـاي                
اجتماعي وسيعتريـن خـبـررسـانـي را          

هــمــان چــيــزي کــه از آن بــه            .  کــردنــد
" خـودبـخـودي   " عنوان شـکـل گـيـري           

. اعــتــراضــات ســخــن مــيــگــفــتــنــد         

ــه                 ــيــچ وج ــه ه ــه ب ــي ک ــراضــات اعــت
خودجوش نبود و معلمان معتـرض و    
نسل جوان و پيشرو آن نـقـش مـهـمـي        
در اطالع رساني و سازمـانـيـابـي اش       

 . داشتند
در حرکت اجتماعي معلمان نـيـز     
گرايشات سياسي مختلف را مـيـشـد    

از گرايشاتي که هـمـواره تـالش        .  ديد
در محدود نـگـاهـداشـتـن مـبـارزات            
کارگران و معلمان در چهارچوبه هـاي    
قــوانــيــن مــوجــود و مــمــکــن هــاي            
حــکــومــتــي حــرکــت مــيــکــنــد، تــا           
اعــتــراضــات آنــان را تــحــت کــنــتــرل          

و نيز  گرايشـات چـپ و       .  داشته باشد
راديکال که بر خـواسـتـهـاي بـرحـق و             

يـک  .  انساني مـعـلـمـان تـاکـيـد دارد             
نمـونـه اش فـراخـون کـانـون صـنـفـي                  

امـا  .  بـود "  سکـوت " معلمان به تجمع 
ــن                   ــت ــرف ــا در دســت گ ــان ب ــم ــل ــع م
پــالکــاردهــايــي بــا خــواســتــهــاي               
اعتراضـي شـان و  در جـاهـايـي بـا                   
شعار دادن و شعارهايي چون زنـدانـي     

اگر کـه مـن       " سياسي آزاد بايد گردد، 
مـعـلـم    " ،   "  نبودم تو پشت ميز نبودي

فــريــاد مــيــکــنــه، رســانــه ســانســور           
و امثال اين شـعـارهـا عـمـال        "  ميکنه

فرياد اعتراضشان را بلند کردند و بـه    
يـا در    .  فراخوان سکوت گوش نـدادنـد  

آنجايـي کـه چـنـد نـفـر از مـعـلـمـان                     
ميخواستنـد بـا فـرسـتـادن صـلـوات               
ــر فضــاي                ــي را ب فضــاي حــکــومــت
اعتراضي حاکم کنند، مـعـلـمـان تـن          
ندادند و خواسـتـهـايشـان را پـيـگـيـر             

به لـحـاظ خـواسـتـهـا نـيـز در               .  شدند
اعتراضات اين دوره معـلـمـان ديـگـر        
شعارهاي مبهـم و نـاروشـنـي  چـون              
اجراي نظام همـاهـنـگ حـقـوق هـا و             
غـيـره کــنـار رفــتـه بــود و مــعـلـمــان                 
مستقيما بر خواست افزايش حقوقـهـا   
و در قدم اول خواهان پر شدن فـاصـلـه      
خط فقر و سبد هـزيـنـه زنـدگـي خـود           

نکته مهم ايـنـجـاسـت     .  تاکيد داشتند
که معلمان با هوشياري تمام و حـفـظ   
صف متحد خود توانسـتـنـد، صـداي       
اعتراضشان را بلـنـد کـنـنـد و در ده              
اســفــنــد مــا شــاهــد يــک اعــتــراض             
ــانـــي و             ــتـــرده راديـــکـــال، انسـ گسـ

ايـنـهـا هـمــه       .  سـازمـانـيـافـتـه بـوديـم          
ــلـــمـــان در              ــيـــشـــروي هـــاي مـــعـ پـ
. مبارزاتشان و نقطه قدرتهـايـش بـود     

نقطه قوتهايي که مـيـتـوانـد سـکـوي           
. پرشي براي تداوم اين مبارزات باشـد 

نقطه قوت هايي که درسهاي آموزنـده  
ــران و مــردم                  ــارگ ــه ک ــم ــراي ه اي ب
ــد                 ــاي ــامــعــه دارد و ب ــرض ج ــت مــع

 .*درسهايش را آموخت
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يــک شــعــار گــويــا و راديــکــال            
تجمعات اعتراضي  ده ها هزار نفـره  

هم از فقر بيزاريم و :  معلمان اين بود
 !هم از فرق

ــع اعــالم                ايــن شــعــار در واق
ميکند که شرايط سخت معيـشـتـي    
مــعــلــمــان و هــمــه کــارگــران و                    
زحــمــتــکــشــانــي کــه بــا حــقــوق و              
دستمزدي کمتر از يک سوم خط فـقـر   
زندگي ميکنند ناشي ازتبـعـيـض و      
بيعدالتي اقـتـصـادي و اجـتـمـاعـي            

ريشه فقر در ايران، نظير ديگر . است
نــظــامــهــاي ســرمــايــه داري، فــرق           

جامـعـه ايـران بـويـژه          .  طبقاتي است
از منابع غني . جامعه فقيري نيست

طبيعي و نيروي کار جوان و فـعـالـي    

برخوردار اسـت امـا بـخـش اعـظـم               
ثروت حاصل از منابـع طـبـيـعـي و          
ثمره کار و دسترنج کارگران به جيـب  
گشاد آيـت اهللا هـاي مـيـلـيـاردر و               
سرمايه داران وابسته به آنان سرازيـر  

يـک درصـديـهـاي مـالـتـي            .  ميشود
ميلياردر در ايـران عـمـامـه بـه سـر             
دارند و در راس سپاه و بسيج و بيـت  
رهبري و آستان قدس رضوي و ديگر 
مــوســســات  مــافــيــاي اقــتــصــادي        

. نشسته اند و پـول پـارو مـيـکـنـنـد           
اعتراضات معلمان و پـرسـتـاران و          
مـبــارزات گسـتــرده کـارگــران بــراي          
افزايش دستمزدها  بخشي از تعرض 
جامعه براي بيرون کشيدن حق خـود    

. از حلقوم مـفـتـخـوران حـاکـم اسـت           

همانطور که  يـکـي از هـمـاهـنـگ               
هـزار امضـا     ۴۰ کننـدگـان طـومـار         

در مصـاحـبـه بـا          براي افزايش مـزد 
مزد  سه دهه است که" ايلنا ميگويد 

. واقعي به کارگران داده نشـده اسـت      
. اين تنـهـا حـرف کـارگـران نـيـسـت              

ها بـه   ها و بار مسولين دولتي هم بار
ايـنـکـه    .  انـد    اين نکتـه اذعـان کـرده       
کـنـنـد سـهـم         خودشان هم اذعان مي

کارگر داده نشده، پس معـلـوم اسـت      
که کارگر کار کرده اما سـهـمـش در        
جيب دو طرف ديگر معامله يـعـنـي    
دولت يا کارفرما مانده است و به او   

 ." داده نشده است

 

 يادداشتهاي هفته
 

 حميد تقوايي

مشاهده وضعيـت شـاخـص هـايـي چـون مـيـزان                 " 
تصدي پست هاي مـديـريـتـي از سـوي خـانـم هـا در                     
مقايسـه بـا آقـايـان، نـرخ بـيـسـوادي، دسـتـرسـي بـه                         
امکانات ورزشـي و تـفـريـحـي، نـرخ بـيـکـاري زنـان                       

نشان مي دهد که کشـور مـا بـا          …  تحصيل کرده و 
 ".تحقق عدالت جنسيتي فاصله دارد

 وزير اقتصاد دولت روحاني
جمهوري اسالمي با عدالت جنسيتي فاصـلـه نـدارد،      

جناب وزير به شيوه مرضيه ديگر همـپـالـکـي     !  ضد آنست
هايش در دولت تدبير و اميد خـواسـتـه اسـت بـه نـوعـي                
ضديت دولت و نظام متبوعه خود با زنان را تحت عـنـوان   

اما حتـي هـمـيـن       .  فاصله با عدالت جنسيتي تلطيف کند
ليست نيمه و ناقـص نـرخ بـيـکـاري و نـرخ بـيـسـوادي و                      
دسترسي به امکانات ورزشي و تـفـريـحـي کـه ايشـان از                 
محروميتهاي زنان برشمـرده نشـان مـيـدهـد کـه مسـالـه                 
بسيار حادتر و وخيم تر از فاصله از عـدالـت جـنـسـيـتـي              

به اين ليست تجاوز به دخـتـربـچـه هـا و فـحـشـاي                 . است
رسمي تحت عنوان ازدواج شرعي و صيغه و مـحـرومـيـت     
از حق سفر و ازدواج و طالق بـه خـواسـت و اراده خـود و               
توهين و تحقير هر روزه نسبت به زنان از نمازجمعه هـا و      
رسانه ها و شمشير حجاب و گشت ارشاد و اسيدپاشـي و    

فـاصـلـه بـا       " غيره و غيره را اضافه کنيد تا روشن شود که 
توصيف اين وضعيت نـيـسـت، تـوجـيـه         "  عدالت جنسيتي

 .  آنست

تبعيض جنسيتي در همه کشورها بدرجات مخـتـلـف    
وجود دارد اما وقتي تبعيض عليه زنان تا سطح توهين و   
تحقير و رفتار با زنان بعـنـوان کـاالي جـنـسـي بـه پـيـش                  
ميرود و تبعيض جنسـيـتـي و بـيـحـقـوقـي مـفـرط زنـان                    
صريحا و رسما بوسيله قانون و دولت و ايدئولوژي رسـمـي   
دولتي اعالم و به جامعه تحميل ميشود اينجا ديـگـر بـا        
تبعيض جنسيتي از نوع مثال وضعيت زنان در کشورهاي 
اروپائي و يا ديگر کشورهائي که دچار اسالمزدگي نشـده    
اند روبرو نيستيم، بلکه با يک نظام و حکومـت تـمـامـا و         

جـمـهـوري اسـالمـي        .  عمـيـقـا ضـد زن مـواجـه هسـتـيـم                 
تنـهـا   .  حکومتي از نوع داعش و بوکوحرام و طالبان است

تفاوت اينجاست که در ايران بخشي از ايـن دسـتـگـاه زن           
ستيز  خود را اصالح طلـب و نـمـايـنـده اسـالم مـاليـم و                   
معتدل مينامد و بعنوان ضربه گير و توجيه گر جـنـايـات      

يک نقش هميـشـگـي و      .  حکومت متبوعش عمل ميکند
فلسفه وجودي اين اصالح طلبان حکومتي و دولت تدبـيـر   
و اميدشان ترسيم  چـهـره مـقـبـول و قـابـل تـحـمـلـي از                          
داعشيان حاکم در ايران بوده است اما مردم و  بويژه زنـان  
آزاده اي که  مبارزه پيگيري را عليه زن ستيزي جـمـهـوري    
اسالمي به پيش ميبرند بخوبي مـيـدانـنـد کـه تـنـهـا راه                 
تحقق عدالت جنسيتي در ايران بزير کشيدن کـل نـظـام و          

مبارزه براي رهائي زن در ايـران        .  حکومت اسالمي است
 *  . کل موجويت جمهوري اسالمي را نشانه گرفته است

روز سه شنبه گذشته نتانياهـو   
در ســخــنـرانــي جـنــجــالـي اش در            
کــنــگــره آمــريــکــا يــک بــار ديــگــر          
مخالفت خود را با مذاکرات هسته 
اي اعالم کرد و گفت توافق با ايران 
از دستيابي جمهوري اسـالمـي بـه        
سالح هسته اي ممانعت نـخـواهـد      

از سـوي ديـگـر رفسـنـجـانـي            .  کرد
ــه اظــهــار داشــت              ــه گــذشــت ــت هــف

دلواپسان با نتانياهو هم زبان شده " 
اما آنچه نتانياهو در مـورد      ".   اند

ميگـويـد   "  يک توافق خوب" شرايط 
بطور واقعي اسبـاب دلـواپسـي نـه         
تــنــهــا اصــولــگــرايــان بــلــکــه کــل          

. حکومت جمهوري اسالمـي اسـت    
ايشان در بخشي از سخنرانيش در   

پيش از برداشـتـن   " : کنگره ميگويد
تحريمها از ايران، بايد اول رويـکـرد   
تـهـاجـمـي تـهـران در خـاورمـيـانــه                
محدود شـود، دوم از حـمـايـت از             
تروريسم در اطـراف جـهـان دسـت             
بردارد و سوم از تهديد بـه نـابـودي        
اسرائيل، که تنهـا مـلـت و کشـور           

 ." يهود است، دست بردارد
اينها در واقع اهداف سياسي و 
استراتژيـکـي اي اسـت کـه دولـت              

+   ٥ آمريکا و ديگر اعضاي گروه   
از توافق با جـمـهـوري اسـالمـي           ۱ 

نتانياهو آنچه کـه  .  تعقيب ميکنند
ــق                ــد از طــري ــن ــخــواه ــه مــي ــي ــق ب
ديپلمـاسـي تـدريـجـي و بـه مـرور                
متحقق کنند را صـريـح و عـريـان           
بعنوان پـيـش شـرط تـوافـق بـيـان                
ميکند تا از نـظـر خـودش جـلـوي            
مانورهاي بعدي جمهوري اسالمـي  

و احتمال خـتـم مسـالـه بـه انـرژي               
هستـه اي و بـاز گـذاشـتـن دسـت                 
جمهوري اسالمي در سـيـاسـتـهـاي      
منطقه اي و حمـايـت از نـيـروهـاي          

ــرد         ــگــي ــن     .  اســالمــي را ب ــا اي ام
موضعگيريها و کال سـيـاسـتـهـا و        
تبليغات ضد جـمـهـوري اسـالمـي          

دولت اسرائيـل عـمـال در خـدمـت              
جمهوري اسالمي و موقعيتـش در    
منطقه و در جنبش اسالم سيـاسـي   

و اين خدمت امري دوطـرفـه   .  است
 . است
ظاهرا جـمـهـوري اسـالمـي و           

دولت اسرائيل دشمنـان سـرسـخـت       
يکديگرند اما مـوضـعـگـيـريـهـا و          
تبليغاتشان هميشه بـه نـفـع طـرف         

جـمـهـوري    .  مقابل تمام شـده اسـت    
اسالمي با ادعاي حذف اسـرائـيـل      
از روي نقشه و انکار هـولـوکـاسـت       
بهتريـن شـرايـط را بـراي مـظـلـوم                

تـنـهـا    " نمائي هاي بقول نتانـيـاهـو      
که گويا صرفـا  "  ملت و کشور يهود

از موجوديت خود دفاع مـيـکـنـد،       
فراهم مي آورد و دولت اسرائيل بـا  
تاکيد بر ضرورت حمله نظامـي بـه     
ايران، به هـر دو جـنـاح جـمـهـوري             
اسالمي حربه مناسبي براي توجيه 

. سياستهاي ارتجاعيشان مـيـدهـد     
دولت اسرائيل و حکومت جمهوري 
اسالمي هر دو براي نظام و کشـور      
خود يک هويت و حقانيت مذهـبـي   
قائلند و اين وجه مشترک اساسي و 
مبناي ايدئولوژيک و اسـتـراتـژيـک         
مواضع و سياستـهـا ارتـجـاعـي و          

 * .ضد انساني هر دو است
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ــس             ــلـ ــجـ ــس مـ ــيـ ــوت رئـ دعـ
نماينـدگـان آمـريـکـا از بـنـيـامـيـن                 
نتنياهو نخست وزيـر دولـت دسـت          
راستي اسرائيل بمنظور سـخـنـرانـي       
در اجالس مشترک کنگره آمريکا به 
يکي از جنجالي ترين رويدادهاي دو 

جـنـجـالـهـا      .  هفته اخير تـبـديـل شـد      
پيرامون شکـافـهـاي درونـي هـيـات           
حاکمه آمريکا و جـنـاحـهـاي حـاکـم         

کـم  .  پيرامون اين اقدام کم سابقه بود
سابقه از اين قرار که تاکنون دعـوت    
از يک مقام رسمـي هـيـات حـاکـمـه           
کشـور ديــگــر بــراي ســخـنــرانــي در           
اجالس مشـتـرک کـنـگـره آمـريـکـا               
همواره با هماهنگي و تـوافـق کـاخ          
سفيد و قوه مجريه صـورت گـرفـتـه         

پــروتــکــل هــاي       " از قــرار       .  اســت
زيـر پـا گـذاشـتـه شـده             "  ديپلماتـيـک  

اين گوشه اي از شـکـاف در         .  بودند
هـيـات حـاکـمـه آمـريـکـا در قـبــال                  
تــوافــقــات احــتــمــالــي مــيــان رژيــم         

. اسـت    ۵+۱ اسالمي و کشـورهـاي     
بخش ديگر جنجـال بـر سـر عـلـنـي             
شدن همه جانبه شکاف ميان دولـت    

. باراک اوباما و دولت اسرائيل اسـت 
هر دو بي پرده به نـقـد سـيـاسـتـهـاي          

 . يکديگر پرداختند
اما نفس اين جـدالـهـا مشـغلـه          

شکـاف  .  اصلي اين يادداشت نيست
ميان سياسـتـهـاي دولـت اوبـامـا و             

. دولت اسرائيل پديده جديدي نيست
نـفـس   .  ابعاد و دامنه آن جديد اسـت 

اين شکـاف نشـان يـک شـکـسـت و               
متعاقبا تغـيـيـر ريـل در سـيـاسـت              

شـکــســت  .  خـارجــي آمــريــکـا اســت      
ســيــاســت نــئــوکــانســرواتــيــوهــا در        
آمـريـکـا، شـکـسـت سـيـاسـت قـدر                 

. قدرتي و قـلـدري و مـيـلـيـتـاريسـم              
انتخاب اوباما در عين حال نشان از 

نه بـه  .  يک تغيير در اين سياست بود
ــن مــعــنــا کــه ســيــاســتــهــاي                   اي
ميليتاريستي و هـژمـونـي طـلـبـانـه          
آمريکا با انتخاب اوباما به کـنـاري     

مساله نه بر سر !  هرگز! نه. زده شدند
هدف استراتژيک آمريکا در جـهـان،     
در اين دوره، بلکه بر سر راه رسـيـدن     

سـيـاسـتـهـاي يـک         .  به اين هدف بود

جانبه آمريکا شکست خود را نشـان  
ضـرورتـا بـايـد تـاکـتـيـک             .  داده بـود 

مناسب تري بمنظور پيشبرد هـمـان     
. اهداف استراتژيک پيگيري مـيـشـد     
. اوباما نماينـده ايـن تـغـيـيـر اسـت             

جدال و کشمکش ميـان دولـت فـوق        
ارتجاعي اسرائـيـل بـه نـمـايـنـدگـي             
نتنـيـاهـو و اوبـامـا نـاشـي از ايـن                   
تغييرات در سياست بـيـن الـمـلـلـي           

بـا ايـن     .  آمريکا در دوره جديد است
مقدمه به سراغ سخنراني نتـنـيـاهـو     

 . بايد رفت
 تزهاي نتنياهو

بــخــش مــهــمــي از ســخــنــرانــي        
ــت               ــي ــاه ــون م ــرام ــي ــو پ ــاه ــي ــن ــت ن
جنـايـتـکـارانـه و تـروريسـتـي رژيـم                

از اين گـوشـه     .  اسالمي متمرکز شد
در مــورد مــخــاطــرات      .  آغــاز کــرد  

تسليح رژيم اسالمي به سالح اتـمـي   
و تبعات آن در معادالت منـطـقـه و      

در .  موقعيت اسرائيل صحبـت کـرد    
آخر به محورهاي تـوافـق احـتـمـالـي         

و حـکـومـت         ۵+۱ ميان کشورهاي 
اسالمي پرداخت و نـا کـافـي بـودن           
مفاد اين توافقنامه در جلوگيـري از    
تجهيز اتمي رژيم اسالمي را مـورد      

به تک تـک ايـن     .  بحث و نقد قرار داد
 .موارد بطور فشرده بايد پرداخت

 تروريسم اسالمي، 
 تروريسم دولتي

آنچه نتنياهـو در مـورد تـاريـخ           
حکومت آدمکشان اسـالمـي بـيـان         
کرد تنها گوشه اي از حقيقت، گوشه 
اي از تــاريــخ پــر از جــنــايــت ايــن                

براي مـا قـربـانـيـان          .  حکومت است
مستقيم رژيـم اسـالمـي، بـراي مـا              

سال گذشته بطـور   ۳۶ کساني که در 
همه جانبه اي عليـه ايـن حـکـومـت          
مــبــارزه کــرده ايــم و بســيــاري از               
انسانهاي شريف و دوست داشـتـنـي      
در اين مبارزه به خاک و خون کشيده 
شده اند، اين حقايق واقعيت زنـدگـي   

ما رژيم اسـالمـي و     .  روزمره ماست
ماهيتش را با هر ذره از پـوسـت و           

 .  گوشت خود ميشناسيم
اما مسـالـه فـقـط بـر سـر ايـن                  
واقعيات نيست، مساله بر سر پيغام 

و يا پيـام هـاي نـتـنـيـاهـو درمـورد               
مسـالـه   .  حکومت اسالمي نـيـسـت     

اينجا در عين حال بر سر خود پـيـام     
مساله اين است کـه پـيـام      .  آور است

آور چــه اهــداف مشــخــص و کــدام            
سياستهايي را دنبال مـي کـنـد، در        

نتيجتا بـايـد بـه      .  کجا ايستاده است
آنـچـه   .  هدف اين کشمکش نگاه کرد

نتـنـيـاهـو مـطـرح کـرد بـخـشـي از                   
تبليغات جدال دو نيروي تروريسـتـي   

جدال تروريسـم  .  در سطح جهان است
در دو   .  دولتي و تروريسـم اسـالمـي     

سوي اين جدال نيروهايي ارتـجـاعـي    
و ضد آزادي و برابري انسانـهـا قـرار      

در اين ميان نتنياهو مـانـنـد      .  دارند
تمامي مبلغان دسـتـگـاه تـروريسـم          
دولتي تالش ميـکـنـنـد کـه اهـداف           
خود را در قالب مـفـاهـيـمـي قـابـل            
قبول بـراي مـردم بـپـوشـانـنـد و بـه                 

بـدون درک ايـن       .  جامعه حقنه کننـد 
چــهــارچــوب، بــدون قــرار دادن ايــن          
تـبـلـيـغـات در جـايـگـاه واقـعـي آن                   
نميتوان موضعي اصولـي در قـبـال        

 . موضوعات مطرح شده اتخاذ کرد
نتنيـاهـو دلـش بـراي مـردم در              
ايران و يا هيچ گـوشـه اي از جـهـان           

او نــمــايــنــده فــوق     .  نســوخــتــه اســت  
ارتجاعي ترين سـيـاسـتـهـا در دوره          

ادامه دهنـده  . اخير در اسرائيل است
. ســيــاســتــهــاي آريــل شــارون اســت        

مســئــول مســتــقــيــم عــظــيــم تــريــن         
جنايـات عـلـيـه مـردم زخـم خـورده                

بعالوه خامـنـه اي و       .  فلسطين است
نتنياهو دو روي يک سـکـه جـنـايـت          

همانقدر که خامنه . عليه بشريت اند
اي نماينده مردم ايران است همانقدر 
هم نتنياهو نماينده مـردم اسـرائـيـل       

اين دو نيرو در حين کشمکش .  است
و جدال با يـکـديـگـر در عـيـن حـال              

بـدون وجـود     .  نيازمند يـکـديـگـرنـد       
حـکـومـت اسـالمــي در چـنـد دهــه               
گذشته نـيـروهـاي دسـت راسـتـي و               
ــمــي              ــيــل ن فــاشــيــســتــي در اســرائ
توانستند سياستهاي ميليتاريستـي  

. و تجاوزگرايانه خود را توجيه کننـد 
همانـطـور کـه بـدون وجـود مسـالـه                
فلسطين و سياستهاي جنايتـکـارانـه    

دولت اسرائيل، حکـومـت اسـالمـي       
نميتواند بسادگي سياستهاي کور و   

بـراي  .  تروريستي خود را توجيه کنـد 
خالصي از شر تروريسم بايد از شـر      

مــا در   .  هــر دو نــيــرو خــالص شــد         
مبارزه خود براي سرنگوني انقـالبـي   
رژيم اسالمي هيچگونه همسويي بـا  
ــا                ــش ب ــتــي و جــدال ــروريســم دول ت

همـسـويـي    .  تروريسم اسالمي نداريم
ما با نيروهاي آزاديـخـواه و بـرابـري         

. طلب و امر انقالب کـارگـري اسـت       
همسويـي مـا بـا مـردم آزاديـخـواه                

 . وصلح طلب در اسرائيل است
تالشهـاي رژيـم اسـالمـي بـراي            

 دستيابي به سالح اتمي
کمتـر کسـي تـرديـدي دارد کـه              
رژيم اسالمي خواهان دستـيـابـي بـه       

اين رژيم يک رکـن    . سالح اتمي است
بقاء حکومت منحـوس خـود را در         

. مجهز شدن به سالح اتمي مـيـدانـد   
بر اين باور است که خطـر عـمـده اي        
که رژيم با آن مواجه است، از جنـس  
کشمکش هايي است که رژيم صـدام  

راه نـجـات خـود را        .  را به زير کشيد
نيز مانند کره شمالي دسـتـيـابـي بـه        

گـويـي قـرار      .  سالح اتـمـي مـيـدانـد         
حــکــومــت خــدا بــر روي زمــيــن را            

در ايـن    .  انفجار اتم ها نـجـات دهـد     
رابطه به چند مسالـه اسـاسـي بـايـد          

 .اشاره کرد
ــک ســالح              -۱  ــمــي ي ســالح ات

بـنـا بـه      .  کشتار دسته جمعـي اسـت    
تــعــريــف ســالحــي بــراي کشــتــار و           

تـوده هـاي     "  بدون تـبـعـيـض    " نابودي 
مـوضـع اصـولـي       .  وسيع مردم اسـت 

ما اين است که جامعه بشـري بـايـد      
خود را از شر کليه سالحهاي کشتـار  

ما بـه آن      .  دسته جمعي خالص کند
اردويي از بشريت متمدن تعلق داريم 
که خواهان نابودي کليـه سـالحـهـاي       

 . کشتار جمعي است
هيچ کشوري نبايد به سـالح    -۲ 

. کشتار دسته جمعـي مـجـهـز شـود         
وجود سالحهاي کشتار دسته جمعي 
و وجود زرادخانه عـظـيـمـي از ايـن            
سالحها در دست آمريکـا، روسـيـه،      

بـهـيـچـوجـه مـجـوزي در            ...  چين،   
ــراي             اخــتــيــار هــيــچ حــکــومــتــي ب
دســتــيــابــي بــه ســالح اتــمــي قــرار            

مـبـارزه بـراي خـلـع سـالح             .  نميدهد
اتمي جهان در عين حال مـبـارزه اي     
براي جـلـوگـيـري از دسـتـيـابـي هـر                
کشوري به سالحهاي کشتـار دسـتـه      

حـکـومـت اسـالمـي        .  جمعـي اسـت    
نبايد به سالح کشتار دسته جـمـعـي      

 .مجهز شود
کشورهايي کـه خـود داراي         -۳ 

زرادخانه اي از سالح کشتـار دسـتـه      
جمعي اند نميتوانـنـد مـدعـي خـلـع           
سـالح ســايــر دول ارتــجــاعــي بــراي          

ايـن  .  دستيابي به سالح اتمي باشنـد 
کلوپ انحـصـاري مـيـلـيـتـاريسـتـي            
بخشي از قدرت خود را در مـحـدود     
کردن دستيابي به اين ابـزار کشـتـار        

افشـاي ايـن دو رويـي و            .  مي دانـد   
استاندارد دوگانه بخشي از مـبـارزه     
براي برچيدن کليـه سـالحـهـاي دسـه          

آنها که خـود بـيـش از        .  جمعي است
هزار تن از مردم بـي دفـاع را          ۳۰۰ 

در يک چشم بـهـم زدن بـه خـاکسـتـر             
تبدل کردند، نـمـيـتـوانـنـد هـمـزمـان            
نيرويي براي خلع سالح جهان امـروز  

 .باشد
همانقدر که سالح اتـمـي در      -۴ 

دست حکومت اسالمي و خامنه اي 
ــش              ــزاي ــدگــي را اف مــخــاطــرات زن
ميدهد، به همان مـيـزان هـم وجـود           
بيش از صـدهـا کـالهـک اتـمـي در               
دست نيروي نظامـي اسـرائـيـل يـک          
مخاطره عظـيـم در کشـمـکـشـهـاي            

ــه اي اســت        ــت    .  مــنــطــق هــدف دول
اسرائيل از مقابله با رژيـم اسـالمـي      
در اين عرصه هيچگونه تـقـارنـي بـا       
سياست اردوي آزاديخواهي در خـلـع   

. سالح اتمي دولتهاي موجود نـدارد   
تالشي براي حفظ هژموني نظامي ـ   

 . سياسي در منطقه است
تصور ايـنـکـه خـلـع سـالح               -۵ 

اتمي رژيم اسالمي ميتواند در يـک      
نظامـي صـورت      -پروسه ديپلماتيک

. پذيريد يک تصور خام بيش نـيـسـت   
تنها پروسه واقعي بمنظور جلوگيري 
از رژيم اسـالمـي در دسـتـيـابـي بـه              
سالح اتمي همان پروسه سـرنـگـونـي     

ايـن  .  انقالبـي رژيـم اسـالمـي اسـت           
مهمترين حلقه و تنها پروسه عمـلـي   
جلوگيري از تجهيز اتمي حـکـومـت      

و ايــن کــار مــردم       .  اســالمــي اســت  
 . آزاديخواه و ما است
 ۵+۱ توافق احتمالي 

موضع عـمـومـي مـا در قـبـال             
و حـکـومـت         ۵+۱ توافق احتمالـي    

مـا مـخـالـف       .  اسالمي روشن اسـت 
ما براي .  اين توافق احتمالي نيستيم

سرنگوني انقالبي حکومت اسالمي 
و اســتــقــرار آزادي، بــرابــري و يــک             

. حکومت کارگري تالش مـيـکـنـيـم       
هـر گــونـه مــخـالـف يـا مــوافـقـتــي                
مســـتـــلـــزم خـــارج شـــدن از ايـــن              
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يکشنبه هفته گذشتـه مـجـلـس       
اسالمي تصويب کرد که مشـمـوالن     
خدمت وظيفه عمومي که بـيـش از       

سال غيبت دارند مي تـوانـنـد بـا          ۸ 
پرداخت جريمه معافـي از سـربـازي        

قــيــمــت خــريــد   .  بـراي خــود بــخــرنــد     
معافيت به نسبت ميزان تحصيالت 

مـيـلـيـون        ۵۰ تا  ۱۰ مشمولين بين 
 . تومان تعيين شده است

طرح فروش معافيت سربازي را   
عـجـز      بحسـاب بايد بيش از هر چيز 

مالي و بحران عميق اقتصادي رژيـم  
اين قانون شـامـل کسـانـي         . گذاشت

سـال غـيـبـت          ۸ است کـه بـيـش از          
رژيم ايـن اطـمـيـنـان را دارد            .  دارند

سال از رفـتـن      ۸ کسي را که بيش از 
به سربازي خودداري کرده اسـت، بـه       

بـرد و    "  اجـبـاري  " آساني نمي توان به 
اين اميد را دارد که بتواند از اين راه 

روزنامه اعتماد . پولي بدست بياورد
براي نخستين بار در تـاريـخ   : " نوشت

 ٧٩ تـا     ٧٧ هاي  ايران، دولت در سال
سـربـازي را بـه فـروش گــذاشـت تــا                
كسري بودجه خود را تـامـيـن كـنـد،        

سال بار ديگر دولت  ١٤ حاال پس از 
خواهد بخشي از    مي"  تدبير و اميد" 

كسري بودجه خود را كـه بـه گـفـتـه            
هـزار     ٤٥ كـارشـنـاسـان نـزديـك بـه              

مـيـلــيـارد تــومـان اسـت بــا فــروش              
سربازي يا آنچه اين روزها به عنـوان  

شـود، تـدبـيـر و            مطرح مـي " جريمه"
محمد مـهـدي مـفـتـح          ."  جبران كند

سخنگوي کميسيون تلـفـيـق درآمـد       
سه هزار ميليارد توماني از مـحـل       
اخذ جريمه مشمولين غايب سربازي 

ايـن کـمـيـسـيـون         .  را خبر داده اسـت 
هـزار     ۱۰۰ پيش بيني کرده بود کـه    

 . نفر سربازي شان را مي خرند
روز دوشنبه گذشته طرح موسي 
کمالي معاون امور منـابـع انسـانـي       
ستاد کل نيروهاي مسلح اعالم کـرد  

هزار نفر براي خريد خدمت  ۱۸۰ که 
. سربازي ثبت نام کرده انـد   "  مقدس" 

تعداد کل مشمولين غايب بـيـش از     
دو ميليـون و پـانصـد هـزار نـفـر و                 
تعداد فراريان از سربازي که مشمول 
قانون جديد خـريـد کـارت مـعـافـي             

ميشود، بـيـش از يـک مـيـلـيـون و                  
اگـر  .  سيصد هزار اعـالم شـده اسـت       

ادعـاي مـوسـي کـمـالـي را درسـت                
بدانيم فقط درصد کمـي از فـراريـان        
سربازي براي خريـد کـارت مـعـافـي          

بــدون تــرديــد    .  مــراجــعــه کــرده انــد      
ــه              ــم ب ــهــديــدهــاي مــقــامــات رژي ت
سختگيري هاي بيشتر در مورد اين 

احمـدي  .  استگروه بدون تاثير نبوده 
مقدم فرمانده نيروهاي انتظامي در   
مصاحـبـه اي در اواسـط مـهـرمـاه               

يکي از مشکالت مهـم  : " اعالم کرد
غيبت سربازان ما اسـت کـه حـدود          

ــا       ۱۰  ــازي           ۱۲ ت ــه ســرب درصــد ب
آيند قوانين ما هم خيلي سـخـت    نمي

گيرانه نبـود امـا قـرار اسـت طـبـق               
قانون سخت گيـري خـود را بـا ايـن             

انـد     ها که منجر به تبعيض شده گروه
 ."اعمال کنيم

ولي يک شرط مهم مـعـافـي از       
سربازي داشـتـن امـکـانـات مـالـي              

و فقط کساني مي توانـنـد از     .  است
اين خدمت اجباري خالص شوند که 
توانايي پرداخت هزينـه آنـرا داشـتـه         

تعـدادي از خـانـواده هـا بـا              .  باشند
قرض و يا حتي فـروش امـوال خـود        
خود اين پول را تهيـه مـيـکـنـنـد تـا            
فرزندشان را از ايـن عـذاب نـجـات             

بــخــش اعــظــم فــراريــان از          .  دهــنــد
سربازي به دليل فقر توانايي اين کار 
را ندارند و عده اي هم حاضرند همـه  
مشکالت نداشتن کارت معافـي را    
تحمل کنند ولي اين پـول زور را بـه         

 .جمهوري اسالمي نپردازند
در صحنه اي از رمان نـويسـنـده    

که بـا عـنـوان      "  يارسالو هاشک" چک 
بـه فـارسـي      "  شوايک سـربـاز پـاکـدل      "

ترجمه شده است، شوايک کـه تـحـت      
تاثير تبليغات ميهن پرستـانـه قـرار      
گرفته است داوطلبانه خـود را بـراي       

سـربـازي مـعـرفـي        "  مقـدس " خدمت 
مي کند، آنهم در زمـانـي کـه هـمـه            
سعي مي کنند حتي به قيمت نقـص  
عضو کـردن خـود بـهـانـه اي بـراي                 
معافيت پـيـدا کـنـنـد، کـمـيـسـيـون               
پزشکي در سـالمـت عـقـل شـوايـک           
شک مي کند و او را به تيـمـارسـتـان     

 . مي فرستند
در ايران هم کمتر کسي است که 
با عقل سالم داوطلبانه بـه سـربـازي        

بي دليل نيست که مردم .  رفته باشد
رفـتـن بـه      .  مي گوينـد "  اجباري" آنرا 

ــک              ــراي پســران جــوان ي ــازي ب ســرب
دو سـال تـحـقـيـر، دو          .  کابوس است

سال تحمل توهين و تحقير، دو سـال  
بيـگـاري، دو سـال مـحـرومـيـت از                
تحصيل، کار، هنر، مصـاحـبـت بـا         

مـخــالـف و بــردگـي کـامــل              جـنـس  
. معناي دقيق دوران سـربـازي اسـت     

براي وادار ساختـن جـوانـان بـه ايـن            
" مـلـي، شـرعـي و قـانـونـي             " وظيفه 

. حقوق مدني آنها را گرو گرفتـه انـد    
از گرفتن گواهينامه، از ثبت سـنـد،   
حق اشتغال، پروانه کسب، اخذ وام و 
ــاعــي               ــم ــوق اجــت ــق ــاري از ح بســي

اين محروميت .  محرومند...  ديگر 
خيلي بيـشـتـر     ۹۴ ها از ابتداي سال 

مي شود تـا آنـجـا کـه اگـر فـرد يـا                  
موسسه اي يک مشـمـول غـايـب را           
استخدام کند، بايد جريمه هنگفـتـي   

 .پرداخت نمايد
طول دوران سـربـازي در حـاضـر         

ماه اسـت کـه بـر اسـاس            ۲۱ حاضر 
قانون جديد از ابتداي سال آيـنـده بـه      

احـمـدي   .  ماه افزايـش مـيـيـابـد        ۲۴ 
مقدم فرمانده نيروي انتظامـي رژيـم     
دليل اين افزايش مدت سـربـازي را       

. اعـالم کـرد    "  کاهش تعداد مواليـد " 
او در مصـاحـبـه خـود در مـهـرمـاه              

شـود     کشور بزرگ مي: " گذشته گفت
و نيازهاي دفاعـي آن نـيـز بـيـشـتـر              

شود و همچنين با تهديد کشـور     مي
". شـود    اين نياز بيشتر احساس مـي   

سخنان ابـلـهـانـه ايـن سـردار اسـالم              
را نـبـايـد      "  بزرگ شدن کشور" درباره 

جدي گرفت و کمتر کسـي اسـت کـه        
نداند بـزرگـتـريـن تـهـديـدي هـم کـه                  
ــرف                 ــت، از ط ــران اس ــه اي ــوج ــت م

از اهـداف    .  جمهوري اسالمي اسـت   
سربازي اجباري کسب سود از نيروي 

دهها ميلـيـون   .  ميليونها جوان است
جوان بايد در طول دو سال از بهترين 
ســالــهــاي زنــدگــي خــود، بــردگــانــي        

سربازان مجبورند که . بيشتر نباشند

ساعته آماده به کار باشند و هـر   ۲۴ 
کاري را که به آنها امـر شـد، انـجـام         

از ســربــازان بــراي کــارهــاي       .  دهـنــد 
نگهباني، زندانباني، منشـي گـري،     
رانــنــدگـــي، نـــظــافــت، کــارهـــاي            
ساختماني و حتي پـيـشـخـدمـتـي و         

اسـتـفـاده    ...  بيگاري بـراي افسـران       
در مواردي حتـي سـربـازان      .  ميشود

را مجبور کرده اند تا مامور اجـراي    
استفاده رايگان .  احکام اعدام باشند

بــه مــدت دو ســال از نــيــروي کــار               
ميليونها جوان هـمـواره يـک مـنـبـع           
بزرگ درآمد براي دولتهاي مختـلـف   

بيگاري .  و طبقات حاکمه بوده است
کشيدن از سربـازان و شـرايـط غـيـر            
انساني پادگان ها فقط مخـتـص بـه      

. دوران جمـهـوري اسـالمـي نـيـسـت           
حقوق سربازان همواره بسيار نـاچـيـز    

ــوده اســت     ــاز          .  ب ــرب ــک س ــوق ي ــق ح
يعني هزار تومان  ۷۰ ليسانسه فقط 
بـرابـر زيـر خـط فـقـر               بيش از پنجـاه 

است که حتي تکافوي هزينه رفت و   
آمد و بازديد خانواده شان در دوران     

 . کوتاه مرخصي را نمي دهد
در دوران سربازي بـطـور نـقـشـه          
مند تالش ميکنند تا قدرت تـفـکـر    
و تصميم گيري در جوانان را از بـيـن   

حکم بر اطـاعـت کـورکـورانـه        .  ببرند
با هيچ فرمان ظالمانه و هيـچ  .  است

قانون غيرانساني نميتوان مخالـفـت   
. و يا حتـي در مـورد آن شـک کـرد              

سرباز حق مـخـالـفـت بـا جـنـگ را              
ندارد، حق مخالفت با اعدام نـدارد،    
حق اعتراض به زورگويي و توهين و 

هر گونه مخالفت و   .  تحقير را ندارد
اعتراض با تنبيه و زندان و تـوهـيـن      

مـتـشـکـل     .  بيشتر پاسـخ مـيـگـيـرد       
شدن و اعـتـراض جـمـعـي يـک جـرم              

مجازات تمرد از فرمان .  بزرگ است
مافوق در دوران جـنـگ مـي تـوانـد          
مـجـازات اعـدام بـه دنـبـال داشـتـه                 

دادگاههاي صحرايي کمتريـن  .  باشد
حقي براي فرد نظامي متمرد قـائـل     
نيستند و ابتدايي ترين حقوق متـهـم   
به بـهـانـه جـنـگ بـراحـتـي زيـر پـا                     

کتک زدن سـربـازان   .  گذاشته ميشود
توسط درجه داران و افسران کـادر و      

به آنها امري روزمره اسـت و      توهين 
. سربازي حـق اعـتـراض نـدارد           هيچ

بندرت ميشود سربازي را پيدا کـرد    
" سـيـنـه خـيــز      " و   "  کـالغ پـر    " کـه بـا       

شکنجه نشده باشد و يـا بـا الـفـاظ           
 .رکيک به او توهين نشده باشد

تالش ميکنند رابطه سربازان را 
با جامعه قطع کـنـنـد و بـه حـداقـل             

آنهـا  در پـادگـان کـامـال              .  برسانند
تحت کنتـرل فـکـري و مـغـزشـويـي              

دسترسي به اينترنت وجـود    .  هستند
نـدارد، داشـتـن تـلـفـن هـمـراه و يـا                    
وســايــل پــخــش مــوزيــک در دوران           

همراه داشـتـن   .  سربازي ممنوع است
گوشي دوربين دار يک جرم بـزرگ و      
مي تواند اتهام جاسوسي را بـدنـبـال    

در صـورت گـرفـتــن        .  داشـتـه بــاشـد     
گوشي تلفن تمام فايلها و پيام ها را   

زندگي خصـوصـي     . کنترل مي کنند
سربازان در ارتش کوچکترين احتـرام  

شــرکــت در نــمــاز     .  و ارزشــي نــدارد    
جماعت و مراسم مـذهـبـي مـانـنـد           
دعاي ندبه و دعاي کميل و مـراسـم     

. عاشورا و امثال آن اجـبـاري اسـت         
سربازان را وادار بـه خـبـرچـيـنـي و                 

. جاسوسي براي يکديگر مي کـنـنـد     
همه اينها بخاطر شکـسـتـن اراده و        
روحيه سـربـازان و تـبـديـل آنـهـا بـه                 
ماشين هاي بـي اراده بـراي اجـراي            
دستورات فرماندهان و کل ارتـش و    
براي پيشبرد سياستهاي حکومت و   

 .منافع طبقه حاکم است
اثرات آشـکـار و پـنـهـان دوران              
سربازي براي سالـهـا و در مـواردي          

بيماري .  براي همه عمر باقي ميماند
ــاشــي از شــرايــط ســخــت،               هــاي ن
تنبيهات و مجـازات بـدنـي، غـذاي         
نامناسب، نبودن بهداشت مناسـب،  
تــمــريــنــات و عــمــلــيــات ســخــت و           
نامناسب و فشارهـاي روانـي دوران       
سربازي موجب انواع بيمـاري هـا و       
صدمات جسـمـي مـيـشـود کـه در               
مواردي عوارض آن بعد از چند سـال  

هدر رفتن دوسال از   .  پديدار ميشود
بهترين دوران زندگي و شکنجه هاي 
جسمي و رواني بسياري از جـوانـان       
بسياري را دچار افسردگـي و سـايـر        
نــاراحــتــي هــاي روانــي کــرده و در             
مواردي وادار به خودکشي و يا روي   

 . آوري به اعتياد مي کند
سربازي اجـبـاري يـک مـعـضـل           
هميشگـي اکـثـريـت خـانـواده هـاي              

مـخــالـفــت بــا     .   ايـرانـي بـوده اسـت        
سربازي اجباري هر روز گسـتـرده تـر      

در مـيـان هـزاران بـحـث و            .  ميشود
اظهار نظري که در مدياي اجتماعي 
مطرح شده است، بندرت مـي تـوان       
کسي را پيدا کرد که طرفدار خدمت 

بيشتر بحث ها بر سر .  سربازي باشد
غير انساني بودن شرايط سربـازي و    

اين سوال .  غيرضروري بودن آن است
بکرات مطرح ميشود که چـرا بـايـد        

 ۹ صفحه  
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ارتش و نيروهاي مسلح حرفه اي   
در جامعه موجـود جـز دار و دسـتـه             
هاي مسـلـح و اجـيـر طـبـقـه حـاکـم                    
نيستند که به هزينه کارگران و مـردم      
ــاد              ــي ــق ــحــت ان ــراي ت زحــمــتــکــش ب
نگاهداشتن خود آنها و نيز پـاسـداري     
از منافع اقتـصـادي و بـازار داخـلـي            
بورژوازي هر کشور در مقابل ديگـري  

عليرغم ايـنـکـه    .  سازماندهي شده اند
طبقه حاکم ميکوشد تحـت عـنـاويـن       
مختلف ماهيت طبقاتـي و مصـرف       
واقعي ارتش خويش را بپوشانـد و آن      
را ارگاني عمومي و عـام الـمـنـفـعـه             
قلمداد نمايد، رابطه تنگاتنگ ارتـش    
ها با طبقات حاکمه و نقـش آنـهـا در        
حراست از منافع اربابان جامعه بـراي    
ــقــط در                  ــه ف ــع مــردم، ن ــوده وســي ت
کشورهـاي آسـيـايـي و آفـريـقـايـي و                 
آمريکاي التيني که نقش سـرکـوبـگـر     
ارتش و پليس در آنها بـرجسـتـه تـر و         
علني تر بوده است، بلکه در اروپـا و        
آمريکـاي شـمـالـي هـم کـه اسـطـوره                 
ارتش غير سـيـاسـي رواج بـيـشـتـري              
داشته است، کـامـال قـابـل مشـاهـده           

  . اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري مـدافـع                
برچـيـدن ارتـش و نـيـروهـاي مسـلـح                 

ــت                     ــه اي اســـــــ ــرفـــــــ   . حـــــــ
 

ارتــش و ســپــاه پــاســداران و ســايــر               
نيروهاي مسلح حرفه اي و نيـز کـلـيـه       
سازمان هاي نظامي و انـتـظـامـي و           

بـايـد      مـخـفـي   جاسوسي و اطالعاتي 
  . مــــــــنــــــــحــــــــل گــــــــردنــــــــد         

 
نــيــروي مــيــلــيــس شــوراهــاي مــردم،        
مبتني بر آموزش نظامي عمومـي و    
شرکت همگاني در وظايف انتظـامـي   
و دفاعي، جايگزين ارتش حرفه اي و     

 .مافوق مردم ميشود
ــيــســت کــارگــري         حــزب کــمــون
بعالوه معتقد است کـه اصـول زيـر        
بايد در هرحال و تحت هر شرايطـي  
مادام که نيـروهـاي مسـلـح وجـود          

 :دارنــــد بــــه اجــــرا در آيــــنــــد                
لغو اطاعت بي چون و چراي پائيـن  

هر فـرد    .  از باال در نيروهاي مسلح
نـــظـــامـــي حـــق دارد از اجـــراي              
دستوراتي که به نظر او با قـوانـيـن      
کشور در تـنـاقـض بـاشـد و يـا بـا                
ــي وي                ــدان ــي و وج اصــول انســان

مـغــايــرت داشــتــه بــاشــد امــتــنــاع        
 .نمايد

هر کس حق دارد از شرکـت در    
جنگ و يا هر فعاليت نظـامـي کـه      
با اصول و اعتقادات وي مـغـايـرت    

 .داشته باشد امتناع نمايد
نيروهاي انتظامي بايد در حـيـن       
ماموريت و انـجـام وظـيـفـه انـيـفـورم             
نظامي خود را بتن داشـتـه بـاشـنـد و          
اسلحه خود را به نحوي حـمـل کـنـنـد        

تشکيل نيروي مسـلـح     .  که ديده شود
فاقد اونيفورم و يا انـجـام مـامـوريـت        
بعنوان پليس مسلح در لباس سيويـل  

اين حـق هـر شـهـرونـد          .  ممنوع  است
است که بتوانـد از حضـور نـيـروهـاي            
انتظامي مسلح در محيط پيرامونـي  

مـحـل کـار، زيسـت، تـردد و              ( خود   
 . شــــود ، مــــطــــلــــع             ) غــــيــــره 

 
افراد عضو نـيـروهـاي نـظـامـي حـق              
دارند در فعاليت هاي سياسي شرکـت  
کننـد و در احـزاب سـيـاسـي عضـو                 

فــعــالــيــت احــزاب ســيــاســي،      .  شــونــد
اتحاديه هـا و سـايـر تشـکـل هـا در                 

  .*استدرون نيروهاي نظامي آزاد 

چهارچوب سيـاسـي در بـرخـورد بـا            
مــا در   .  حــکــومــت اســالمــي اســت     

هـمـان حـال کــه سـرســخـتـانــه بــراي               
سرنـگـونـي رژيـم اسـالمـي مـبـارزه               
ميکنيم در همان حال نيز براي لـغـو     
ــمــهــاي اقــتــصــادي مــبــارزه           تــحــري

ما بارها اعـالم کـرده ايـم          .  ميکنيم
که تحريمهاي اقتصادي مستـقـل از     
تاثيـر آن بـر مـوقـعـيـت حـکـومـت                   
اسالمي از آنجائـيـکـه بـر مشـقـات           
زنــدگــي مــردم مــي افــزايــنــد يــک             
سياست ضـد انسـانـي انـد و بـايـد                 

آنـچـه بـراي مـا حـائـز             .  ملغي شوند
اهميت اسـت مـوقـعـيـت زنـدگـي و              
شرايط مـبـارزه مـردم عـلـيـه رژيـم                

مساله اين اسـت کـه     .  اسالمي است
هرگونه توافقي با حکومت اسالمـي  
به معناي عقب نشيني و قـبـول يـک      
شکست بـراي حـکـومـت اسـالمـي             

و اين واقعيت به معناي چـراغ  . است
سبزي به مردمي است که در کـمـيـن    

 . *رژيم اسالمي نشسته اند

آنهم نـوع اجـبـاري        "  خدمت سربازي"
چـرا فـرزنـدان      .  آن وجود داشته بـاشـد  

ثروتمندان بتوانند با پرداخت پـول از    
معاف شونـد و    "  مقدس" اين خدمت 

تــحــمــل رنــج و مشــقــت آن بــدوش             
طبقات محروم جامعـه بـاشـد؟ چـرا         
آخوندها که اين همه سنگ اسـالم را    
به سينه ميزنند، خـود از رفـتـن بـه             
سربازي معافند؟ چرا فـرزنـدان آيـت        
الــه هــا، ســرداران ســپــاه و دســت               
انــدرکــاران نــظــام را نــمــيــشــود در             
پادگانها ديد؟ چرا بـيـشـتـر آنـهـا در           
کشورهاي غربي زندگي مي کننـد و    
يا اگـر احـيـانـا بـراي خـالـي نـبـودن                  
عريضـه بـه سـربـازي رفـتـه انـد، از                  
امـکــانــات رفــاهـي ويــژه بــرخــوردار         
هستند؟ جوانان از تجربيـات تـلـخ و        
ناگوار خود در دوران سـربـازي مـي          
گويند و حسرت دو سـال زنـدگـي از          

 . دست رفته خودشان را مي خورند
جوانان حـق دارنـد بـه سـربـازي              
نروند، حق دارند از پـادگـانـهـا فـرار            

کنند و خانواده ها حق دارنـد کـه از         
مـردم از    .  فرزندان خود حمايت کنند

نفس وجود ارتـش و سـيـسـتـم غـيـر              
ارتش وظيـفـه اي     .  انساني آن بيزارند

جز بهره کشي از جوانان و استفاده از 
آنان براي دستگاه سرکوب و ارعـاب    

ارتش و نيروهاي مسـلـح   .  رژيم ندارد
حرفه اي بايد منحل شوند و جـوانـان   
تا آنجا که مي توانند بايد از رفتن به 

امــا تــا   .  سـربــازي خــودداري کــنــنــد     
زماني کـه ارتـش وجـود دارد بـايـد              
کليه افراد اعم از کادر و وظـيـفـه از        

گونه  هر. حقوق برابر برخوردار باشند
توهين، تحقير و تنبيه ممنوع شـود،  
حقوق سربازان وظيفه کمتر از حداقل 
حقوق ساير حقوق بگيـران نـبـاشـد و         
تامين کننده يک زندگي انساني براي 

در طول هفته زمـانـي کـه      .  آنها باشد
سربازان وظيفه تحـت آمـوزش و يـا          
انجام امور مربوط به ارتش هستند، 
بيش از حداکثر ساعات کار کارگران 

هـر گـونـه تـمـريـن           .  و سـايـر نـبـاشـد       
نظامي و عمليات بدني کـه مـوجـب      
صدمات جسمي به سـربـازان شـود،        

ســربــازان در طــول      .  مــمــنــوع شــود   
اقامت در پادگان از غذاي مناسب و 

امکانات رفاهي، بهداشتي مناسـب  
و هـمـچـنـيـن امـکـانـات ورزشـي و                

 .تفريحي و هنري، برخوردار باشند
فروش معافي به جوانـان چـيـزي      
بجز باجگيري و سرگردنه بگـيـري از     

رژيم .  طرف جمهوري اسالمي نيست
زندگي جوانان را به گرو گرفته و مـي  

تا .  خواهد آنرا به صاحبان آن بفروشد
آنجا که امکان دارد بـايـد از خـريـد           
معافي و پرداخت پول بـه جـمـهـوري         
اسالمي و همچنين رفتن به سربـازي  

بايد اعـتـراضـات بـه         .  خودداري کرد
روابـط و شــرايـط غــيـر انسـانــي را               
گسترده تر کـرد و خـواهـان بـرچـيـده             

هـر  .  شدن بساط سربازي اجباري شد
چــقــدر تــعــداد فــراريــان از ســربــازي          
ــم در اعــمــال               بــيــشــتــر بــاشــد، رژي
محدوديت و فشار به آنها ضعـيـفـتـر     

 .ميشود
سرنگوني جمهوري اسالمي مي 
تواند مقدمه اي براي برچيدن بسـاط    
ارتش و سپاه و ساير نيروهاي مسلـح  
حرفه اي رسمي و غير رسمي و پايان 
دادن به شرايط و روابط ظـالـمـانـه و         

 .*غير انساني حاکم بر آنها باشد
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امروز ده اسفند بنا بـر احضـاريـه      
اي قبلي جعفر عظيم زاده از رهـبـران       
شناخته شده کارگري و رئيس هـيـات     
مديره اتحاديه آزاد کارگران ايـران در      

دادگاه انقـالب بـه ريـاسـت          ١٥ شعبه 
قاضي صلواتي مورد محاکـمـه قـرار      

به گزارش سايت اتحاديـه آزاد    .  گرفت
دادگــاهــي او دو ســاعــت بــه طــول               

در ايـن دادگـاه اتـهـامـات            .  انجاميد
اجـتـمـاع و      " وارده به جعفر عظيم زاده 

تبـانـي بـراي ارتـکـاب جـرم بـر ضـد                   
امنيت ملي، اخالل در نظم و آسـايـش   
عمومي، بر هم زدن امنيت کشـور و      
تبليغ عليه نظام جمهوري اسالمي بـا  
مصاديق شرکت در تـجـمـعـات غـيـر         
قـانــونـي و ارتــبـاط بـا رسـانــه هــاي                
بيگانه و انعکاس لـحـظـه بـه لـحـظـه            
اخــبــار ايــن تــجــمــعــات در فضــاي             

 .اعالم شد" مجازي
 

جعفر عظيم زاده در پاسخ به ايـن    

اتهامات و در رد آنـهـا، مـامـوريـن              
امنيتي را به ارائه گزارشـات کـذب و       
گنجاندن آنها در پـرونـده اش مـتـهـم            
ــا دفــاع از قــانــونــي بــودن                 کــرد و ب
اتحاديه آزاد کارگران ايران به تشـريـح     
فعاليتهاي خود جهت افزايش حداقـل  
مزد از طريق طومار چهل هزار نـفـري   
کارگران و شکايت از غارت صـنـدوق     
سازمان تامين اجتماعي پـرداخـت و       
با غير قانوني و مـجـرمـانـه خـوانـدن           
عملکرد شورايعالي کـار در تـعـيـيـن          
حداقل مـزد کـارگـران، اعـتـراض بـه             
شرايط فـالکـت بـار مـوجـود را حـق               
مسلم کارگران عنوان کرد و در ادامـه   
بر تداوم فعاليتـهـاي تـاکـنـونـي خـود            

 .تاکيد نمود

در اين دادگاه قـاضـي صـلـواتـي          
طي گفتگوئـي شـفـاهـي جـمـع آوري             
امضا براي افـزايـش حـداقـل مـزد و              
ــار را                  ــجــمــع در مــحــل وزارت ک ت
مجرمانه تلقي کرد و جـعـفـر عـظـيـم         

اگـر مـا     :  زاده در پاسخ اعـالم داشـت    

کارگران براي دستيابي به حقوق خـود    
دست به اعـتـراض نـزنـيـم و شـرايـط                
معيشتي مان بـهـبـود پـيـدا نـکـنـد،             
آنوقت اگر من کارگر فـردا بـه دلـيـل           
فقر و فالکت دست بـه قـتـل و دزدي            

؟ در   ! بزنم شما مرا تبرئه خواهيد کـرد 
پايان اين محاکمه، قاضي صـلـواتـي      
بر عدم تداوم فعاليتهاي جعفر عظـيـم   
زاده تاکيد نمود و اين فعـال کـارگـري      
نـيــز مـتــقــابـال بــا قــانــونـي خــوانــدن              
فعاليتهايش، بر تـداوم آن بـه عـنـوان           

حق مسـلـم خـود و ديـگـر کـارگـران                  
 .تاکيد کرد

 
جعفر عظيم زاده از بنيان گـذاران    
کميته پيگيري ايجاد تشکلهـاي آزاد    
کارگري، اتحاديه سـراسـري کـارگـران       
ــه آزاد             ــحــادي ــکــار، ات ــي اخــراجــي وب
کارگران ايران، از هماهنگ کننـدگـان   
طومار اعتراضي چـهـل هـزار نـفـري            
کارگران براي افزايش واقـعـي حـداقـل       

 ١٠٠٠ مزد و جـزو شـش نـمـايـنـده                 
کارگري اسـت کـه بـا وکـالـت دکـتـر                
خليل بهراميان شـکـايـتـي را عـلـيـه              
غـارت و چــپــاول صــنــدوق ســازمــان          

 ١٥ تـامـيــن اجــتـمــاعـي در شــعـبــه              
دادرسي کارکنان دولت مـطـرح کـرده      

اکنون او به جرم اين فعالـيـت هـا      .  اند
و دفاع از حقوق کـارگـر دادگـاهـي و           

 . مورد بازجويي قرار گرفته است
احضار و بازجويي جـعـفـرعـظـيـم       
زاده ايــن فــعــال کــارگــري و رهــبــر               
محبوب کارگري را وسيعـا مـحـکـوم       

 .کنيم
اسـفـنـد       ٩ گفتني است کـه روز       

نيز جميل مـحـمـدي يـکـي ديـگـر از              
چهره هاي شناخته کـارگـري و عضـو        
هيات مديره اتـحـاديـه آزاد کـارگـران          
ايران که هم پرونده جعفر عـظـيـم زاده        
در اعتراضات کارگري بر سرخـواسـت   
افزايش دستمزدها و شـکـايـت عـلـيـه         
دزدي هاي تامين اجتماعي است، از   

دادگاه انقالب بـه سـه      ١٥ سوي شعبه 
پـرونـده   .  سال و نيز زندان محکوم شـد   

قضايي اين کـارگـران و حـکـم زنـدان            
 . جميل محمدي بايد فورا لغو شود

محاکمه ايـن کـارگـران تـالـشـي             
براي عقب راندن مـبـارزات کـارگـران         
بر سر خواست افزايش دسـتـمـزدهـا و       
جلوگيري از سازمانيابي اعتـراضـات   

جعـفـر عـظـيـم زاده و            .  کارگري است
جميل محمدي را تحت وسـيـعـتـريـن        

 .حمايت و پشتيباني خود قرار دهيم
 

کــمــپــيــن بــراي آزادي کــارگــران       
 زنداني
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قــرار بــود امــروز حــکــومــت               
نفـر را     ۲۱ آدمخواران اسالمي، البته 

هـنـوز   .  در سراسر ايران اعـدام کـنـنـد        
خبري از ديگر زنـدانـهـا نـرسـيـده، در           
رجايي شهر عـلـيـرغـم تـجـمـع حـدود             
صد نفر و عـلـيـرغـم حضـور دخـتـرک            
خردسال حـامـد احـمـدي در مـقـابـل              
زنــدان، عــلــيــرغــم حضــور دو چشــم           
کوچک نگران در ميان بزرگان حـاضـر     
در آنجا، رژيم اسالمـي شـش نـفـر را           
کشت و در تاريکي مشـمـئـز کـنـنـده           
نيمه شب چهارشنـبـه بـه هـمـه مـردم             
حاضر در آنجا و به مادران و پـدران و    

برويد خـانـه     :  همسران اعداميها گفت
مـامـوريـن    !  عزيزان شمـا را کشـتـيـم        

روحــانــي و خــامــنــه اي، جــالدان از            
داعش بدتر چشـم در چشـم دخـتـرک             
کوچکي دوختند که تا صبح در آنـجـا   
لرزيد و در نهايت شنيد که پـدرش را      

نـنـگ بـر داعـش،         .  حلق آويز کـردنـد    

ننگ بر مدافعين رنگارنگ روحـانـي     
 !و جالدان اسالمي

ــر             ــگــي ــان ــه ــمــدي، ج حــامــد اح
دهقاني، جـمـشـيـد دهـقـانـي، كـمـال              
مالئـي، صـديـق مـحـمـدي و هـادي                

مـاه     ۴ حسيني امـروز چـهـارشـنـبـه             
آنـهـا را     .  مارس در ايران اعدام شـدنـد  

سالهاي سال به گروگان گرفتـه بـودنـد      
و بارها براي اجـراي حـکـم بـه سـلـول             
انفرادي برده بودند، حامد احمـدي در    
يک نامه که اخيرا منتشر شد نـوشـتـه    

. بـار اعـدام شـده ام            ۴۵ بود تا کنون 
چهل و پنج روز در انفرادي بوده و هـر    
روز جالدان چنين وانمود کردند که او   
را خــواهــنــد کشــت و او هــمــان جــا              

آيا ميتوانيد تصور کنـيـد در     "  نوشته 
سلول انفرادي بـودن و لـحـظـه هـا را                

و پـرسـيـده      "  شمردن چقدر سخت است
بود آيا دنيا صـداي مـا را و صـداي              

 "  مرا مي شنود؟

و امروز سوال ايـنـسـت آيـا دنـيـا           
صداي قـلـب کـوچـک دخـتـر حـامـد،               
صداي قلب مهنا را مي شنود کـه تـا     
صــبــح در مــقــابــل در زنــدان بــود و              
جالدان اسالمي حـتـي بـه او و صـد               
نفري که آنها را همراهـي مـيـکـردنـد،        

 حمله بردند؟ 
دنيا به دو قسمت تـقـسـيـم شـده،        
حاکمين و صاحبان قدرت و دولتها و   
نهادهاي بين المللي که همه به دنـبـال   
منافـع اقـتـصـادي و سـيـاسـي خـود                 
هستند و همـه بـراي بـزک کـردن ايـن              
حکومت و برداشتـن زيـر ابـروي يـک           
حـکـومـت جـنـايـت پـيـشـه و وقـيـح                    

و دنيـا مـردمـي      .  مسابقه گذاشته اند
دارد که در ابعاد ميليونـي دلشـان از       
اين جنايات به درد مي آيد و خـود را    
د رکــنــار مــهــنــا و خــانــواده هــاي               

 . محکومين به اعدام مي داند
در اين دنياي بيرون زنـدان الـبـتـه       

تا آنجا که به ايران مربـوط مـيـشـود،       
جنبشي و چهره هـايـي و جـريـانـاتـي             
هستند کـه بـا خضـوع و خشـوع در               
مــقــابــل روحــانــي و خــاتــمــي و                    
رفسنجاني و يک جناح اين حـکـومـت    
خونريز، تعظيم کـرده دسـت خـونـيـن            
جالدان را بوسيده و هميشـه خـاک در       
چشم مردم پاشيده و از اين جـمـاعـت      
انسانکش دفاع کرده و به بـقـا و دوام       

هــمــان .  ايــن نــظــام کــمــک کــرده انــد          
کساني که در بـيـرون از زنـدان و در                
بيرون از ايران، در مقابل اعتـراض بـه     
اعدامها و جنايات ايـن حـکـومـت و         
اعتراض به روحانـي رئـيـس جـمـهـور           
حکومت خـون و جـنـايـت اسـالمـي               
مانع ايجاد کـرده و در مـقـابـل ايـن                
همه فاجعه و قتل و انسـان کشـي الم       

کجا هستند لشکـر  .  تا کام نميگويند
وراجاني کـه بـعـد از اعـدام ريـحـانـه                
جباري تيغ بـر صـورت سـازمـانـهـاي           
عليه اعدام ميکشيدند، کجا هستنـد  
دوستان روحاني که او و حـکـومـتـش       
را اصالح طلب معرفي کرده و ادامـه      
حضور اينها در حکومـت را بـه نـفـع           
مردم ايران به افـکـار عـمـومـي بـيـن              

 المللي ميفروشند؟  
ــران،          جـــمـــهـــوري اســـالمـــي ايـ
آدمــخــواران داعشــي، اصــولــگــرا و         

اصالح طلبـش در يـک چـيـز مـتـفـق                
تـنـهـا    .  القولند، بايد بکشند تا بمانند

يک روز حـذف طـنـاب دار از رابـطـه              
اينها با مردم بـه هـمـه ايـنـهـا نشـان                
خواهد داد که با چه دريايـي از خشـم       
و نــفــرت عــمــومــي مــردم در ايــران             
مواجه هستند ، تنها يـک روز حـذف       
خشونت درايران، بـاعـث سـرنـگـونـي           
فوري اين کشتـي در هـم ريـخـتـه بـه               
دست مردم خواهد شـد ايـنـرا هـر دو           

 .  جناح رژيم ميدانند
 ۶ زندانـي عـقـيـدتـي،           ۶ امروز   

انسان را کشتند و يـکـبـار ديـگـر بـه             
دنيا نشان دادند که اينها بـا جـنـايـت       
زنده هستند و هر نـوع مـمـاشـات بـا          
اينها از سـوي هـر حـکـومـت و هـر                   
جرياني يعني کمـک بـه دوام و بـقـای             

 . طناب هاي دار
کميته بين المللي عـلـيـه اعـدام،         
جنايت بيشرمانه حکومـت اسـالمـي      

زنداني عقـيـدتـي را بشـدت          ۶ و قتل 
محکـوم مـيـکـنـد و از هـمـه مـردم                   
دعوت ميکند کـه عـلـيـه حـکـومـت            
اسالمي و براي سـرنـگـون کـردن ايـن          

 ! حکومت عزم جزم کنند
 دبيرخانه کميته بين المللي  

 عليه اعدام
۲۰۱۵ مارس  ٣   
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اســفــنــدمــاه شــاهــد        ١٠ امــروز   
تجمعات دهها هزار نفره معلـمـان در     
بسياري از شهرهاي بـزرگ و کـوچـک        

اين تجمعات در تهـران،  .  کشور بوديم
اصــفــهــان، شــيــراز، يــزد، ســنــنــدج،          
کـــرمـــانشـــاه، اهـــواز، مشـــهـــد،             
بندرعباس، بوشهر، قـزويـن، زنـجـان،       
خـــرم آبـــاد، مـــريـــوان، جـــوانـــرود،            
کـامـيـاران، پـاوه، مـيـانـکـوه، فســا،               
زاهــدان، ابــهــر، ارومــيــه و بســيــاري          

در تـهـران،     .  شهرهاي ديگر بـرپـا شـد     
 ١٥ اصفهان و شـيـراز جـمـعـا حـدود             

هزار نفر و در سـراسـر کشـور دهـهـا              
هزار نفر در تجمعـات امـروز شـرکـت         

 . داشتند
معلمان خواهان افزايش حـقـوقـي    
باالتر از سـطـح فـقـر، حـل مسـائـل                  
مــربــوط بــه بــيــمــه و کــمــک هــزيــنــه            
مســکــن، رفــع تــبــعــيــضــات، آزادي         
تشکل، آزادي معلمان زنداني، پـايـان   
دادن به تهديد و تعقيب و دستگيـري،  
استخدام معلمان پـيـمـانـي و در يـک            
کـالم خـواهـان يـک زنـدگـي انسـانــي                
هستند و در پالکاردهاي مـخـتـلـفـي        
که در شهرهـاي مـخـتـلـف در دسـت             
ــل                ــه ک ــراض خــود ب ــد اعــت ــن داشــت

در ايـن    .  وضعيت حاکم را بيان کردند
اجتماعات برخي معلـمـان مـعـتـرض        
نيز سخنراني کردند که بـا اسـتـقـبـال          
گرم حاضرين مواجه شدند، قطعنامـه  
هــايــي قــرائــت کــردنــد و در بــرخــي             

از جـملـه شـعـار         .  شهرها شعار دادنـد 
مـعـلـم    :  جالبي در شيراز سر داده شـد   

فرياد ميکنه، رسانه سانسور ميکـنـه   

و در تهران خطاب به مقامات شـعـار     
اگر که نـبـوديـم، تـو پشـت            :  ميدادند

تالش بـراي بـه سـکـوت           .  ميز نبودي
کشاندن تجمعات امروز عمال توسـط  
هزاران معلم معترض خـنـثـي شـد و           
معلمان به اشکال مختلف با صـدهـا     
ــت                ــرائ ــي و ق ــران ــالکــارد و ســخــن پ
قطعنامه و با شـعـار دادن در بـرخـي           
تجمعات خواست هاي خـود را بـيـان        

ــد  ــردن ــان           .  ک ــي ــروز ب ــات ام ــع ــجــم ت
اعتراض قدرتمند مـعـلـمـان بـود کـه           
مورد پشتيبـانـي فـعـال سـايـر مـردم              

 . قرار گرفت
در تجمـعـات امـروز پـرسـتـاران،           
کارگران، دانشجويان، بازنشستـگـان،   
همسران بـرخـي مـعـلـمـان و بـعـضـا                  
محصلين مدارس حضور داشـتـنـد و      
فضايي از اتحاد و هـمـبـسـتـگـي در             
ميان مزدبگيران کشـور ايـجـاد شـده         

مردمي که شاهد اين تجـمـعـات    .  بود
بودند به اشکال مختلف از مـعـلـمـان       

طـبـق گـزارشـي از         .  حمايت ميکردند
اصفهان رانندگـان مـاشـيـن هـا بـوق             
ميزدند و مردم بـا مشـت هـاي گـره             
کرده اتحاد خود را با مـعـلـمـان بـيـان         

مـردم اصـفـهـان از ابـعـاد             .  ميکردند
بزرگ تجمع امروز در اين شـهـر و در       
ــي                ــال ــح ــوش ــراز خ ــطــح کشــور اب س

هـمـزمـان بـازنشـسـتـگـان           .  ميکردنـد 
ذوب آهن نيز در خيـابـان نشـاط ايـن         
شهر تجمـع بـزرگـي در اعـتـراض بـه               
. حقوق مـعـوقـه خـود بـرپـا داشـتـنـد               

حضور زنان معلم در تجمعات امـروز    
بـدلـيـل    .  معلمان بسيار چشمگير بـود 

حضور معـلـمـان در ايـن تـجـمـعـات               
برخي مدارس به حـالـت تـعـطـيـل يـا            

 .نيمه تعطيل درآمد
در تهران تعدادي شعار مـيـدادنـد    
معلم زنداني آزاد بايد گـردد، بـداقـي        

ماموران امنيتـي کـه     .  آزاد بايد گردد
بطور چشمگيـري در اطـراف حضـور          

نـفـر را دسـتـگـيـر              ١٢ داشتند حدود 
کردند که مـانـع گسـتـرش شـعـارهـا              

مـزدوران حـکـومـت در صـف            . شوند
تجمـعـات نـيـز حضـور داشـتـنـد تـا                   
معلمان را کنترل کنند و مانع شـعـار     

در پاسخ به يکي از ايـن      .  دادن بشوند
مزدوران که در مـقـابـل مـجـلـس از               
مردم ميخواست صلـوات بـفـرسـتـنـد         
معلمان گفتنـد بـراي صـلـوات جـمـع             
نشده ايم آمده ايم اعـتـراض کـنـيـم و            
. خــواســت هــايــمــان را بــيــان کــنــيــم          

پالکاردهايي در حمايت از خامنه اي   
و برخي شعارهاي انحرافي ديـگـر در       
ابتـداي تـجـمـع در تـهـران در دسـت                  
ــا                ــود امــا ب تــعــدادي از مــزدوران ب
افزايش جمعيت مـزدوران بسـاطشـان      

حکومـت کـه بـدلـيـل          .  را جمع کردند
فضاي اعتـراضـي و آمـادگـي بـاالي            
معلمان براي برپايي تجمعـات امـروز     
نميتوانست مـانـع ايـن اجـتـمـاعـات              
شود، از طريق مـزدوران خـود سـعـي           
ميکرد اين تجـمـعـات را بـه اشـکـال             
. ديگري از حالت رزمنده خـارج کـنـد     

برخي مسئولين صنفي معلمـان نـيـز      
شعارهاي نادرستي مانند ما از فـرق      
ميناليم نه از فـقـر، بـه تـجـمـع آورده               
بودند اما معـلـمـان بـا پـالکـاردهـاي            

، «هم از فـقـر بـيـزاريـم هـم از فـرق               »
ــا                  ــاره ــع ــوع ش ــن ن ــراي اي ــي ب ــاي ج

حضور گسترده مـعـلـمـان       .  نگذاشتند
معترض و راديکال اين تشـبـثـات را        
خــنــثــي کــرد و فضــاي رزمــنــده و                
راديکالي بر اين اجـتـمـاعـات حـاکـم           

بــويــژه حضــور جــمــع هــايــي از          .  بــود
کارگران و پرستاران و دانشجويـان در    
اين اجتمـاعـات روحـيـه بـاالتـري بـه              
شرکت کنندگان در ايـن اجـتـمـاعـات        
داده بود بطوريکه در پايان تظـاهـرات   
تهران معلمان اعالم کردند که هـفـتـه      

 . ديگر نيز دست به تجمع ميزنند
اعتراضات مـکـرر و قـدرتـمـنـد             

معلمان در سطح کشـور بـه مـوازات          
گسترش اعتراض پرستاران، کارگـران  
مراکز مختلف، بازنشستـگـان، زنـان      
و جوانان و مردم خـوزسـتـان و غـيـره            
نشانه برآمد مبارزات توده اي عـلـيـه      
اوضاع فالکتباري است که حـکـومـت    
مفتخور و اسالمي سرمايـه داران بـه       

 . مردم تحميل کرده است
 

حزب کمونيست کارگري 
 ايران

،١٣٩٣ اسفند  ١٠   
٢٠١٥ مارس  ١    

 �
ده#	 ه�ار �!� در ����	ت ا��وز ����	ن ��

�د�$ 

!ه' از &*� (�ار�'، ه' از &�ق         

٣اطالعيه شماره    

مــعــلــمــان شــهــرهــاي ســنــنــدج،        
مــريــوان، کــامــيــاران، ســردشــت،             
جوانرود و پاوه همراه با معلمان ديگـر  
شهرهاي ايران، صبح  روز يـکـشـنـبـه        

اسفنـدمـاه دسـت بـه تـجـمـعـات                ۱۰ 
معـلـمـان در      .  اعتراضي گسترده زدند

تجمعات اعتراضي خـود  عـالوه بـر            
خـواهـان   خواست افزايـش دسـتـمـزد،         

آزادي هر چه سريعتر معلمان زنـدانـي     
و لغو کـلـيـه احـکـام قضـايـي عـلـيـه                 
. فـعـالـيـن صـنـفـي مـعـلـمـان شـدنــد                  

مــعــلــمــان مــريــوان نــيــز در تــجــمــع            
آزادي اعــتــراضــي خــود خــواهــان              

تشکل، ايجاد تسـهـيـالت الزم بـراي         
تامين مسکن، استخدام معلمان حـق  

تصـويـب و اجـراي طـرح           التدريسي،   
رتــبــه بــنــدي مــعــلــمــان بــا نــظــارت            
نـمـايـنـدگـان مـعــلـمـان، ارائـه بـيـمــه                  

اجـراي قـانـون        درماني و تـکـمـيـلـي،       
بــازنشــســتــگــي پــيــش از مــوعــد و            
ــاداش               ــع و کــامــل پ ــرداخــت ســري پ

رفــع کـلــيـه قــوانـيــن          بـازنشـســتـگـي،    

تبعيض آميز عليه زنان معلم مـانـنـد    
بهـبـود شـرايـط کـاري           عائله مندي و

خــود و فضــاي شــاد و انســانــي در               
تــجــمــع کــنــنــدگــان     .مــدارس شــدنــد  

در نـظـر           همچنين به مـيـزان بـودجـه        
گرفته شده براي آموزش و پـرورش در    

 .معترض هستند ۹۴ سال 
کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کارگري به تمامي مـعـلـمـان شـرکـت           
کــنــنــده در ايــن اجــتــمــاعــات درود            
ميفرستد و از خواست هاي بحق آنـان    

همبستگي و اتـحـاد     .  حمايت ميکند
معلـمـان در سـراسـر کشـور ضـامـن                
موفقيت و پيشروي براي دستيابي بـه    

 . مطالبات بحق معلمان مي باشد
 

 کميته کردستان
 حزب کمونيست کارگري ايران 

   ٩٣ اسفند  ١٠ 
٢٠١٥ مارس  ١    
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شرکت همسران کارگران کارخانه 
کنتورسازي ايران در شهرستان البـرز  

اسفند، يـک     ٣ ١ استان قزوين در روز 
اتفاق بسـيـار جـالـب و امـيـدبـخـش               

اين اقدام را بايد ستود، تبلـيـغ   . است
و تشويق کرد و آنرا بعنوان الـگـويـي      
مهم و حياتي در جـنـبـش کـارگـري            
مقابـل کـارگـران در سـراسـر کشـور               

 . گذاشت
 

طبق خبري که ايلنا منتشر شـده  
نـفـر از کـارگـران            ٦٠٠ است، حدود 

کــارخــانــه کــنــتــور ســازي ايــران در           
شهرستـان الـبـرز اسـتـان قـزويـن در                

مـاه از       ٥ اعتراض به پرداخت نشدن 
مطالبات معوقه خود از انـجـام کـار      
خودداري کرده و در سالن غذا خوري 

عـدم پـرداخـت حـقـوق          .  تجمع کردند
کارگران در حالي صورت مـيـگـيـرد       
کــه ايــن کــارخــانــه در ســال جــاري              
افزايش توليد داشته و کـارفـرمـا بـا           
استثمار کارگـران سـودسـرشـاري بـه          
جيب زده اسـت امـا بـجـاي حـقـوق                 
کامل، مبالغ بسيار کمي بـه بـهـانـه         
کمبـود مـنـابـع مـالـي بـه کـارگـران                  

طبق اين خبر تـجـمـع      .  پرداخته است
اسـفـنـد     ١٢ اعتراضي کارگران که از 
اسـفـنـد       ١٣ شروع شده بود، در روز     

هم ادامه يافت و ايـنـبـار هـمـسـران             
کارگران اعتصابي در تجمع کارگـران  

کارفرما مجـبـور شـد      .  شرکت کردند
اسفند دو مـاه حـقـوق         ١٣ همان روز 

معوقه را به حسـاب کـارگـران واريـز         
کــنــد امــا کــارگــران هــمــچــنــان بــه            
اعتصاب و تـجـمـع ادامـه دادنـد و                
خواهان دريافت کل حقوق معـوقـه و     

 . رفع مشکالت بيمه اي خود شدند

 
چند سال قبل خطاب به کارگران 
نيشکر هفت تـپـه تـاکـيـد کـردم کـه              
همـسـران و اعضـاي خـانـواده هـاي               

کــارگــران نــه تــنــهــا الزم اســت در              
ــران            ــارگ ــراضــي ک ــعــات اعــت ــجــم ت
اعتصابي که در شهر هفت تپه انجام 
ميشود شرکت کنند بلکه همچـنـيـن    
ميتوانند و حق دارند و مهم است که 
در مجمع عمومي کارگران در درون     
کارخانه نيز حضور داشته بـاشـنـد و        

. در تصميم گيري ها شـرکـت کـنـنـد       
چرا که هر اعتـراض کـارگـران و هـر           
تصــمــيــمــي درمــورد آنــهــا اعــم از            
دستمزد و بيمه و ايمني محيط کـار    
و امنيت شغلي کارگران مستقيما به 

دوسـتـي   .  آنها هم مـربـوط مـيـشـود       
سوال کرده بود کـه چـگـونـه اعضـاي          
خانواده ها ميـتـوانـنـد در کـارخـانـه            

پاسخ من اين بـود  . حضور پيدا کنند
که اين حق را بـايـد بـا اعـتـراض بـه             

مـهـم ايـن اسـت کـه            .  کرسي نشـانـد  
کارگران و همسرانشان بر اهميت اين 

اگـر کـارگـران      .  مساله واقف بـاشـنـد   
مـهـم   .  تصميم بـگـيـرنـد مـيـتـوانـنـد           

آگاهـي کـارگـران، اعـم از کـارگـران               
ــه و هــمــســران و اعضــاي              کــارخــان
خانواده هايشان، و اراده و تصـمـيـم          

تـحـصـن خـانـواده هـاي           .  آنهـا اسـت    
کارگران بازداشتي معدن سنگ آهـن  
بــافــق در تــابســتــان امســال جــلــوه            
بــاشــکــوه و قــدرتــمــنــدي از حضــور          
خانواده هاي کارگـران در مـبـارزات        
کـارگـري بـود کـه بــخـش زيـادي از                 
جمعيت شهر بافق را به همبسـتـگـي    
با کارگران اعتصابي معدن کشاند و 
مقامات و سيستم قضايـي را وادار      
به  آزادي کارگران کـرد و دقـيـقـا بـه            
خاطر هميـن پـتـانسـيـل مـبـارزاتـي             
است که قوه قضـائـيـه هـمـچـنـان از              
دادگاهي کردن کارگراني که برايشان 

. پرونده سازي کرده است، هراس دارد
و اکـنــون اقــدام هـمــسـران کـارگــران             
اعتصابي کنتورسازي قـزويـن اقـدام        
باشکوه ديگـري در تـاريـخ جـنـبـش             

 . کارگري است

 
رهبران کارگران اعتصابي، اعـم    
از کارگران مراکز توليدي، معلمان و   
پرستاران، بـايـد مـبـارزه خـود را از              
چهارديواري کارخانـه يـا مـدرسـه و           

. بيمـارسـتـان بـه بـيـرون بـکـشـانـنـد                 
منظور صرفا جغرافياي بيرون محـل  

منظور اين اسـت کـه از         . کار نيست
خــود بــيــرون       » صــنــف« مــحــدوده   

بکشند، ديگـران را مـطـلـع کـنـنـد،              
دخالت ديگران را بخواهند، فعـاالنـه   
خبررساني کنـنـد، نـگـذارنـد امـثـال            
شوراهاي اسالمي و نهادهاي زرد و     
ســازشــکــار ديــگــر در چــهــارچــوب          
محدود و صنفي تعدادي اعتصـابـي   

. مجزا از بقيه جامعه آنرا خفه کنـنـد  
و اولين و نـزديـک تـريـن نـيـرو بـراي              
دخيل شدن در اين مبارزه هـمـسـران      
کارگران و ساير اعضاي خانواده هاي 

اين شرط مهـمـي بـراي      .  آنها هستند
تقويت اعتراض، رسانه اي شـدن آن،    
جلب همبستگي بقيه مردم، و ايجاد 
ــراي                 ــاعــي مــحــکــم ب ــک ســد دف ي
جلوگيري از سرکـوب و دسـتـگـيـري          

هــمــســران .  رهــبــران کــارگــران اســت     
کارگران پل ارتباطي مـهـمـي مـيـان        

ايـن بـايـد بـه         .  کارگران و جامعه انـد 
ملکه ذهن هر فعال و رهبر کـارگـري   

مــوانــعــي از جــملــه       .  تــبــديــل شــود   
ذهنيت عقب مانده برخي کـارگـران،     
يا مـعـضـالت خـانـوادگـي و بـويـژه                 
تالش سيستماتيک دشمـنـان طـبـقـه        
کارگر براي جلوگـيـري از قـدرتـمـنـد           
شدن اين مبـارزات را بـايـد خـنـثـي             

اين کار عملي است، بـويـژه در       .  کرد
شرايط کنوني از زمينه هاي بسـيـار     
مساعدي بـرخـوردار اسـت  و بـراي             
پيشروي طبقه کارگر از هـر اقـدامـي      

 .*حياتي تر است

 اصغر کريمي

اعتصاب کارگران پتروشيمي 
هاي فراورش، بسپاران، کـيـمـيـا،     
خوارزمي و آب نيرو که از ديـروز  

اسفند  ١١شروع شده است امروز 
طــبــق گــزارش   .  نــيــز ادامــه دارد    

اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران،          
کــارگــران ايــن شــرکــت هــا روز             
گذشته بطور جداگـانـه در مـحـل         
کارشان دست به تجمع زده بودنـد  
اما امروز در اقدامي همـاهـنـگ    
و مــتــحــدانــه در مــقــابــل دفــتــر           
مــرکــزي مــجــتــمــع پــتــروشــيــمــي      

 . ماهشهر تجمع کردند
 

قرار بود مطالبات کارگران اين 
پتروشيمي ها از جمله حـق جـذب،       
بدي آب وهوا، حق کثيفي کار، حـق  
کــار در ارتــفــاع و ســايــر مــزايــاي            
مرتبط با شغلشان همراه با عـيـدي     
امسال همـزمـان بـا دسـتـمـزدهـاي            
اسفندماه به حساب کارگـران واريـز     
شــود امــا ديــروز فــقــط دســتــمــزد           
هميشگي کـارگـران بـه حسـابشـان            
واريز شد و کارگران بالفاصله دست 

طـبـق ايـن      .  به عکس العـمـل زدنـد     
ــدگــان کــارگــران              ــزارش نــمــايــن گ
اعــتــصــابــي در حــال مــذاکــره بــا             
مسئولـيـن مـجـتـمـع پـتـروشـيـمـي                

کــارفــرمــا گــفــتــه اســت       .  هســتــنــد
قوانيني در رابـطـه بـا مـطـالـبـات                
کـارگــران وجـود نــدارد و کــارگــران           
ميگويند قوانين و همه چيـز دسـت     
خود شما است، اگر چنين قوانيـنـي   
وجـود نـدارد پـس ايـن قـوانـيـن را                  

 !سريعا وضع کنيد
وضعيت مشقت بـار کـارگـران        
چنان آنها را تحـت فشـار گـذاشـتـه          

است که در روز پنجم اسفنـد يـکـي      
 ٤٠ از کارگران بنام بهمن حـاتـمـي        

ساله داراي دو فرزند در اعتراض به 
اين وضعيـت فـالکـتـبـار دسـت بـه              
خودکشي زد و به زندگي اش پـايـان   
داد و اين شعلـه خشـم کـارگـران را           

 .برافروخته تر کرد
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري        
قاطـعـانـه از خـواسـت هـاي بـحـق                 
کارگران در مقابل اقليت مـفـتـخـور     
حاکم حمايت مـيـکـنـد و از مـردم            
ماهشهر و بويژه اعضـاي خـانـواده        
هاي کارگران ميخواهد فـعـاالنـه از      

اعضـاي  .  کارگران حـمـايـت کـنـنـد          
خانواده هاي کـارگـران مـيـتـوانـنـد            
نقش مهمي در تـقـويـت مـبـارزات          

اقـدام  .  کارگران اعتصابي ايفا کنند
ــرجســتــه هــمــســران            ــه و ب جســوران
کارگران معـدن سـنـگ آهـن بـافـق             
الگوي مهمي در مقابل کارگران در 
سراسر کشور گـذاشـتـه اسـت و در           
شرايطي که مـعـلـمـان، پـرسـتـاران،          
بازنشـسـتـگـان و کـارگـران مـراکـز               
بزرگي مانند ايران خودرو، مـبـارزه     
براي افزايش دستمزد را شـدت داده    
ــران              ــارزه جــمــعــي کــارگ ــد، مــب ان
پتروشيمي ها و خانواده هـاي آنـهـا      
ميتواند يک گام ديگر مبارزه طبقـه  
کارگر در سطـح کشـور را تـقـويـت            
کــنــد و راه را بــراي عــقــب رانــدن               
شورايعالـي کـار سـرمـايـه داران و              
افــزايــش دســتــمــزد مــطــابــق نــظــر         

 .کارگران هموار کند
حزب کمونيست کارگري 

 ايران
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